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คํานํา 

 

 ตําราเล�มน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใช�ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล�อม  
(GE40001) ภายในเล�มผู�เขียนได�เรียบเรียงเน้ือหาที่ได�อธิบายเกี่ยวกับ ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับนํ้า  
คุณภาพนํ้า คุณภาพนํ้าทางด�านกายภาพ คุณภาพนํ้าทางด�านเคมี และคุณภาพนํ้าทางด�านชีววิทยา 
โดยมุ�งเน�นให�ผู�อ�านมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องคุณลักษณะของนํ้าในด�านต�าง ๆ สาเหตุที่ทําให�
คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากคุณภาพนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวิธีการวิเคราะห9และ
การประเมินคุณลักษณะของนํ้าที่มีต�อคุณภาพนํ้า สามารถนําข�อมูลที่ได�ไปใช�ในการป:องกันแก�ไข และ
ติดตามเฝ:าระวังคุณภาพนํ้า เพื่อที่มนุษย9จะได�มีคุณภาพนํ้าที่ดี มีนํ้าใช�อย�างเพียงพอและย่ังยืนต�อไป 
 ในการจัดทําตําราเล�มน้ีผู�เขียนได�เรียบเรียงจากประสบการณ9การเรียนการสอนและการวิจัย
ของผู�เขียน รวมถึงการศึกษาข�อมูลจากหนังสือ ตํารา ผลงานวิจัย บทความวิชาการเอกสารต�าง ๆ ที่
เกี่ยวข�องทั้งในประเทศและต�างประเทศ เพื่อใช�อ�างอิงประกอบเน้ือหาตําราอย�างครบถ�วน ผู�เขียน
ขอขอบพระคุณผู�แต�งหนังสือและบทความทุกเล�มที่นํามาอ�างอิง และขอขอบพระคุณบุคคลทุกท�านทีม่ี
ส�วนเกี่ยวข�องที่ให�ความช�วยเหลือ ให�ข�อเสนอแนะ ตลอดจนให�กําลังใจอันเป=นประโยชน9อย�างย่ิงที่ทํา
ให�การจัดทําตําราเล�มน้ีลุล�วงไปได� และผู�เขียนหวังเป=นอย�างย่ิงว�าเน้ือในตําราน้ีจะเป=นประโยชน9ต�อ
ผู�เรียนในรายวิชาชีวิตและสิ่งแวดล�อม รวมถึงผู�สนใจศึกษาความรู�เรื่องคุณภาพนํ้าทุกท�าน 
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บทท่ี 1 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับน้ํา 

 
นํ้าเป�นแหล�งกําเนิดของสิ่งมีชีวิต เป�นป�จจัยหลักในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

ทั้งพืช สัตว$ และมนุษย$ เน่ืองจากนํ้าเป�นส�วนประกอบสําคัญในเซลล$ของสิ่งมีชีวิตและเกี่ยวข+องกับการ
ทํางานของกิจกรรมต�าง ๆ ในร�างกาย เช�น เมทาบอลิซึม (Metabolism) การขับถ�าย (Excretion) 
และการสังเคราะห$แสงของพืช (Photosynthesis) อีกทั้งนํ้ายังเป�นตัวกลางที่ช�วยประสานให+เกิด 
ความสมดุลของสิ่งมีชีวิต เมื่อมีนํ้าจะมีผลทําให+ทรัพยากรธรรมชาติต�าง ๆ เช�น ปEาไม+ แร�ธาตุและสัตว$
ปEาเกิดความอุดมสมบูรณ$ ซึ่งสิ่งมีชีวิตและมนุษย$เองก็สามารถนําเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล�าน้ัน             
มาใช+ประโยชน$ในการดํารงชีวิตต�อไปได+ นอกจากน้ีนํ้ายังมีประโยชน$ในการพัฒนาในด+านต�าง ๆ      
ทั้งทางด+านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเป�นตัวช�วยเจือจางและรองรับของเสียต�างๆที่ เกิดข้ึน 
จากประโยชน$ของนํ้าที่กล�าวมาข+างต+นจะเห็นได+ว�านํ้าเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและ
จําเป�นอย�างย่ิงที่ไม�อาจขาดได+ จึงเปรียบได+ว�านํ้าคือชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต+องใช+นํ้าคอยหล�อเลี้ยงให+ 
สิ่งต�าง ๆ ในโลกสามารถดํารงชีวิตอยู�ได+ หากปราศจากนํ้าแล+วสิ่งมีชีวิตก็ขาดความสมดุลและไม�
สามารถคงอยู�ได+ ดังน้ันการเรียนรู+คุณสมบัติของนํ้า ความสําคัญและประเภทของนํ้า รวมถึง
สถานการณ$ป�ญหาของทรัพยากรนํ้า จึงเป�นเรื่องสําคัญเพื่อที่มนุษย$จะได+ตระหนักและเห็นความสาํคัญ
ของนํ้า ตลอดจนการรู+จักใช+นํ้าอย�างประหยัดและให+เกิดประโยชน$สูงสุด รวมถึงการสร+างความร�วมมือ
ร�วมใจกันในการปOองกันและแก+ไขป�ญหานํ้าที่เกิดข้ึนในป�จจุบันเพื่อที่มนุษย$จะได+มีนํ้าไว+ใช+อย�างย่ังยืน
ต�อไป 
 
1.1 ความหมายของนํ้า 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได+ให+ความหมายว�า “นํ้า” หมายถึง 
สารประกอบซึ่งมีองค$ประกอบของธาตุกXาซไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส�วน 1:8 โดยนํ้าหนัก 
เมื่อบริสุทธ์ิมีลักษณะเป�นของเหลวใส ไม�มีสี กลิ่น รส มีประโยชน$มาก เช�น ใช+ด่ืม ชําระสิ่งสกปรก 

นํ้า หมายถึง ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวอย�างเหมาะสมระหว�างออกซิเจนกับไฮโดรเจน 
และเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช+ไม�หมด แต�คุณสมบัติของนํ้าอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมนุษย$นํามาใช+
ประโยชน$ ซึ่งส�วนใหญ�จะนํามาใช+เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคมขนส�ง      
และเป�นแหล�งอาหารเสริมที่สําคัญ (สุกาญจน$ รัตนเลิศนุสรณ$, 2550) 

นํ้า หมายถึง เป�นสารประกอบที่มีสถานะเป�นของเหลวเกิดจากการรวมตัวกันระหว�าง     
กXาซไฮโดรเจนและออกซิเจนอย�างเหมาะสมในอัตราส�วน 1:8 โดยนํ้าหนักและมีสูตรทางเคมีเป�น H2O 
ทุกโมเลกุลของนํ้าจะประกอบด+วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม และเป�นสิ่งจําเป�น
อย�างย่ิงในชีวิตประจําวัน (สมชาย เลี้ยงพรพรรณ, 2559) 

นํ้า หมายถึง สารประกอบเคมีซึ่งประกอบด+วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน          
1 อะตอม ซึ่งอยู�ในสถานะของเหลว คือ นํ้า อยู�ในสถานะของแข็ง คือ นํ้าแข็ง และอยู�สถานะกXาซ   
คือ ไอนํ้า (Gleick, 1993) 
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นํ้า หมายถึง สารประกอบที่ประกอบด+วยไฮโดรเจนและออกซิเจนมีอยู�3 สถานะ คือ กXาซ
ของเหลวและของแข็งเป�นสารประกอบของสิ่งที่มีประโยชน$และความสําคัญมาก (Zumdal et al., 
2007) 

จากการให+นิยามความหมายข+างต+นจึงสรุปได+ว�า นํ้า คือ สารประกอบระหว�างไฮโดรเจน 2 
อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอมในอัตราส�วน 1:8 โดยนํ้าหนัก มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว 
และกXาซ ซึ่งเป�นสารประกอบที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและการใช+ประโยชน$ใน
กิจกรรมต�าง ๆ ของมนุษย$ 
 
1.2 คุณสมบัติของนํ้า 

นํ้าเป�นของเหลวใสไม�มีสี ไม�มีรส ไม�มีกลิ่นที่อุณหภูมิและความดันปรกติ มีความโปร�งแสง 
จึงทําให+แสงในช�วงเคลื่อนความยาว 390 -760 นาโนเมตร สามารถส�องผ�านได+ส�งผลทําให+พืชและ
สาหร�ายสามารถนําแสงมาใช+ในกระบวนการสังเคราะห$แสงและการเจริญเติบโตที่ระดับความลึก 
ต�าง ๆ ในแหล�งนํ้า นํ้ามีสูตรโมเลกุลของนํ้า คือ H2O ประกอบด+วยไฮโดรเจน 2 อะตอม และ
ออกซิเจน 1 อะตอม และใช+อิเล็กตรอนร�วมกันโดยเช่ือมต�อกันด+วยพันธะโควาเลนท$ (Covalent 
bonds) ซึ่งอะตอมทั้งสามจะเรียงตัวกันทํามุม 105 องศา โมเลกุลของนํ้าเป�นโมเลกุลแบบที่มีข้ัว 
(Polar molecules) มีการเช่ือมต�อกันระหว�างอะตอมของออกซิเจนที่เป�นข้ัวลบ (Negative charge) 
กับ อะตอมไฮโดรเจนที่เป�นข้ัวบวก (Positive charge) ที่ยึดติดกันแน�นเหมือนแม�เหล็ก เรียงตัวกัน
เป�นรูปจัตุรมุข (Tetrahedral) (ภาพที่ 1.1) จึงทําให+นํ้ามีโครงสร+างโมเลกุลที่ค�อนข+างเสถียรทําให+การ
เปลี่ ยนแปลงสถานะจากของแ ข็ง เป� นของเหลวค� อนข+ า งยากจึ งทํ า ให+ นํ้ ามี คุณสมบั ติ 
ทางกายภาพและทางเคมีบางประการที่เป�นเอกลักษณ$พิเศษเฉพาะตัว ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 1.1 โมเลกุลของนํ้า 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Brüesch, Peter (2011) 
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1.2.1 การเปลี่ยนสถานะของนํ้า นํ้ามี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและกXาซ        
การเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าจะเกิดข้ึนเมื่อแรงดึงดูดระหว�างพันธะไฮโดรเจนของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเพิ่มหรือลดความร+อน โดยที่ความกดดันบรรยากาศที่ระดับนํ้าทะเลนํ้าจะมีสถานะเป�น
ของเหลว และเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนอนุภาคของของนํ้ามีพลังงานมากทําให+อนุภาคแยกออกจากกัน 
เรียกว�า “จุดเดือด”(Boiling point) โดยนํ้าบริสุทธ์ิจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส    
เป�นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป�นไอ และเมื่ออุณหภูมิลดตํ่าที่ 0 องศาเซลเซียส นํ้าจะ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป�นของแข็ง เรียกว�า “จุดเยือกแข็ง” (Freezing point) และ 
การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป�นของเหลว เรียกว�า “จุดหลอมเหลว” (Melting point)   
การเปลี่ยนโมเลกุลของนํ้าไปสู�อากาศต+องการพลังงานความร+อนเข+ามาดูดซับ หรือปลดปล�อยเพื่อช�วย
ในการเปลี่ยนสถานะของนํ้าจากสถานะหน่ึงไปสู�สถานะอื่น เมื่ออุณหภูมิคงที่เรียกพลังงานความร+อน
น้ันว�า “ความรอนแฝง” (Latent heat) มีหน�วยมาตรฐานเป�นแคลอรี (K) โดย 1 แคลอรี หรือ 
เท�ากับปริมาณพลังงานความร+อนที่ทําให+นํ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 1 องศาเซลเซียส ดังน้ันหาก
ทําให+นํ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ต+องใช+พลังงานความร+อน 20 แคลอรี 

การที่นํ้าจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป�นของเหลวน้ัน โดยนํ้า 1 กรัม จะต+องมี  
ความร+อนแฝงจําเพาะในการหลอมเหลว (Latent heat of melting) เท�ากับ 80 แคลอรีต�อกรัม     
ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ซึ่งความร+อนที่ดูดกลืนเข+าไปจะทําลายโครงสร+างทําให+นํ้าแข็งเปลี่ยน
สถานะเป�นของเหลว หากนํ้าจะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป�นของแข็งจะมีการคายความร+อนแฝง
ออกมาเท�ากับความร+อนที่ดูดกลืนเข+าไป 80 แคลอรีต�อกรัม (กองการแพทย$ทางเลือก, 2550)  และ
เมื่อนํ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป�นไอเรียกว�า “การระเหย” (Evaporation) ซึ่งนํ้า1 กรัม ต+องใช+
พลังงานความร+อนแฝงจําเพาะของการกลายเป�นไอ (Latent heat of vaporization) เท�ากับ  
540 แคลอรีต�อกรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และเมื่อเปลี่ยนสถานะโดยการควบแน�น
(Condensation) นํ้าจะกลายเป�นหยดนํ้าโดยการคายความร+อนแฝงออกมา 540 แคลอรี (ภาพที่ 1.2) 
และป�จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนสถานะของนํ้า คือ อุณหภูมิและความดันไอของนํ้า 
เน่ืองจากคุณสมบัติของนํ้าที่สามารถกักเก็บและปลดปล�อยความร+อนได+ดีจึงมีผลต�อการรักษาสมดุล
ความร+อน (Heat budget) ของโลกและเกี่ยวข+องกับการเกิดลม พายุ และการเคลื่อนที่ของกระแสนํ้า
ผิวนํ้ามหาสมุทร (สุวัจน$ ธัญรส, 2557) 

 



4 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2 การเปลี่ยนสถานะของนํ้าในรปูของแข็ง ของเหลว และกXาซ 
ที่มา : University of Waikato (2014) 

 
1.2.2 ความสามารถในการละลาย (Solubility นํ้ามีคุณสมบัติเป�นตัวทําละลายที่ดีนํ้าจึง

ถูกเรียกว�าเป�น “ตัวทําละลายสากล ”(Universal solvent) เน่ืองจากนํ้าเป�นโมเลกุลแบบมีข้ัวจึง 
ทําให+สามารถละลายสารต�าง ๆ ได+ดีกว�าสารประกอบชนิดอื่นและจัดว�าเป�นตัวทําละลายที่ดีที่สุด    
การที่นํ้ามีการเช่ือมยึดกันของโมเลกุลระหว�างข้ัวบวกและข้ัวลบได+ดีด+วยพันธะไฮโดรเจนและ 
แรงอิเล็กโตรสแตติก (Electrostatic forces) นอกจากน้ีโมเลกุลของนํ้ายังสามารถยึดเหน่ียวกับ
โมเลกุลของสารอื่นได+ดี เน่ืองจากโมเลกุลของนํ้ามีแรงอีเล็กโตรสแตติกมากกว�าโมเลกุลอื่นเสมอ  
ดังน้ันหากโมเลกุลของสารประกอบบางชนิดยึดเหน่ียวกันด+วยพันธะไอออน (Ionic bonds)  
โดยมีแรงอีเล็กโตรสแตติกยึดระหว�างประจุบวกและประจุลบของอะตอมแต�ละตัวจะมีผลทําให+ 
แรงอิเล็กโตรสแตติกของโมเลกุลเหล�าน้ีลดลงเหลือเพียง 1/80 เมื่อถูกรบกวนจากแรงอิเล็กโตรสแตติก 
ของนํ้าจึงทําให+นํ้ามีคุณสมบัติเป�นตัวทําละลายที่ดี  โดยสารที่สามารถละลายนํ้าได+ดี ได+แก� เกลือ 
นํ้าตาล กรด และกXาซบางชนิด เช�น กXาซคาร$บอนได+ออกไซด$ (CO2) และกXาซออกซิเจน (O) เป�นต+น 
ตัวอย�างการละลายนํ้าของสารหรือกXาซต�าง ๆ เช�น โซเดียมคลอไรด$ (Nacl) เป�นสารประกอบด+วย
โซเดียม (Na+) และคลอไรด$ (Cl-) เมื่อนํามาละลายนํ้าโมเลกุลของโซเดียมที่เป�นข้ัวบวกจะไปยึดกับ  
ข้ัวลบของออกซิเจน ขณะที่ข้ัวลบของคลอไรด$จะเช่ือมกับไฮโดรเจนที่เป�นข้ัวบวกส�งผลทําให+แรง      
อีเล็กโตรสแตติกของโมเลกุลของโซเดียมและคลอไรด$ลดลงร+อยละ 80 จึงทําให+โซเดียมละลายนํ้าได+ดี 
หรือกXาซคาร$บอนไดออกไซด$ในอากาศเมื่อละลายในนํ้าฝนจะได+กรดคาร$บอนิก (H2CO3) มีคุณสมบัติ
เป�นกรดอ�อน หรือนํ้าในแหล�งนํ้าสามารถละลายกXาซออกซิเจนในฟองอากาศได+ทําให+สิ่งมีชีวิตในนํ้า 
เช�น ปลาหรือพืชนํ้าสามารถนําออกซิเจนและคาร$บอนไดออกไซด$มาใช+ในการดํารงชีวิต ดังน้ัน 
การที่นํ้ามีคุณสมบัติเป�นตัวทําละลายที่ดีจึงมีสําคัญมากต�อการดํารงอยู�และนํ้ายังเป�นตัวกลางสาํคัญใน
การการส�งถ�ายธาตุอาหารในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว$ ถึงแม+ว�านํ้าจะเป�นตัวทําละลายที่ดีแต�การที่ 
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สารแต�ละชนิดมีความสามารถในการละลายนํ้าแตกต�างกันไปตามคุณสมบัติของสารน้ัน รวมถึงป�จจัย
ของสภาพแวดล+อม เช�น อุณหภูมิ หรือความดันบรรยากาศก็จะส�งผลต�อการละลายของสารในนํ้า
เช�นกัน  

1.2.3 ความตึงผิวของนํ้า (Surface tension) คือ ความตึงผิวของของเหลวซึ่งทําให+เกิด
แรงหรือพลังงานกระทําที่ผิวนํ้าเป�นแรงระหว�างโมเลกุลของนํ้าที่ผิวนํ้าซึ่งดึงกันและกันไว+มีผลทําให+ผิว
นํ้าราบเรียบและตึง เรียกว�า“แรงตึงผิว”(Surface tension force) ซึ่งเป�นแรงที่พยายามยึดผิวของ
ของเหลวไว+ไม�ให+แยกจากกัน โดยแรงตึงผิวของของเหลวจะมีค�ามากหรือน+อยข้ึนอยู�กับแรงยึดเหน่ียว
ระหว�างโมเลกุลของของเหลว ถ+าของเหลวชนิดใดมีแรงยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลสูงแรงตึงผิวก็จะมี 
ค�าสูง นอกจากน้ีอุณหภูมิก็มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงแรงตึงผิวของนํ้า เช�น ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 
นํ้าจะมีความตึงผิวเท�ากับ 0.0756 N/m และเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มสูงข้ึนเป�น 100 องศาเซลเซียส จะทํา
ให+ความแรงตึงผิวของนํ้ามีค�าลดลงเท�ากับ 0.0589 N/m ดังน้ันจะเห็นได+ว�าเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มสูงข้ึน
จะทําให+ความตึงผิวของนํ้าลดลง เน่ืองจากอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนมีผลทําให+พลังงานจลน$ของแต�ละโมเลกุล
เพิ่มสูงข้ึน จึงทําให+แรงดึงดูดระหว�างโมเลกุลลดลงส�งผลให+ความตึงผิวลดลง (ตารางที่ 1.1)  นํ้ามีความ
ตึงผิวสูง คือ 0.072 N/m ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เน่ืองจากมีแรงยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลของ
นํ้าด+วยพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงจึงทําให+นํ้าอยู�ในลักษณะเป�นหยดบนผิวหน+าของวัสดุบางชนิดได+
มากกว�าของเหลวชนิดอื่น จึงทําให+นํ้าเกาะกันเป�นก+อน และยังมีความสําคัญต�อกายวิภาคของเซลล$ 
และพฤติกรรมของหยดนํ้าที่เกาะกันเป�นก+อน 
 
ตารางท่ี 1.1 ความตึงผิวของนํ้าที่ระดับอุณหภูมทิี่แตกต�างกนั 
 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความตึงผิวของนํ้า(N/m) 
0 0.0756 
20 0.0728 
25 0.0720 
100 0.0589 

ที่มา: Petrucci, et al. (2007) 
 

1.2.4 ความหนาแนPนของนํ้า (Water density) ความหนาแน�นหรือความถ�วงจําเพาะ
ของนํ้าจะมีค�าที่เปลี่ยนแปลงไปข้ึนอยู�กับอุณหภูมิ โดยนํ้ามีความหนาแน�นสูงสุดที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เมื่ออยู�ในสถานะของเหลวภายใต+ความกดอากาศ ณ ระดับนํ้าทะเลปานกลาง และนํ้าจะ
เปลี่ยนสถานะเป�นของแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความหนาแน�นของนํ้ามีค�าลดลงเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน(ตารางที่ 1.2) โดยส�วนใหญ�สสารที่อยู�ในสถานะของแข็งจะมีความหนาแน�นสูงกว�า
สสารที่อยู�ในสถานะของเหลว แต�คุณสมบัติที่พิเศษของนํ้าทําให+เมื่อนํ้าอยู�สถานะของแข็งจะมีความ
หนาแน�นน+อยกว�าเมื่ออยู�ในสถานะของเหลวจึงเป�นเหตุผลที่ทําให+นํ้าแข็งลอยนํ้าได+ เน่ืองจากพันธะ
ไฮโดรเจนจะแข็งแรงที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จึงมีผลทําให+เกิดการยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลของ
นํ้ากับสารอื่น ส�วนนํ้าที่อยู�ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะมีความหนาแน�น
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มากกว�านํ้าที่อยู�ในสถานะของแข็งประมาณร+อยละ 9 ดังน้ันเมื่อนํ้าแข็งละลายจึงมีปริมาณนํ้าที่เพิ่มข้ึน
อีกร+อยละ 9 (ภาพที่ 1.3) และเน่ืองจากคุณสมบัติของนํ้าที่เมื่ออยู�ในสถานะของแข็งจะมีความ
หนาแน�นน+อยกว�านํ้า จึงทําให+นํ้าแข็งเกิดการลอยตัวบนผิวนํ้า ซึ่งคุณสมบัติของนํ้าดังกล�าวได+
ก�อให+เกิดประโยชน$ต�อระบบนิเวศทะเลสาบและมหาสมุทรอย�างมาก เน่ืองจากนํ้าแข็งที่ลอยตัวใน
ทะเลสาบและมหาสมุทรจะเป�นฉนวนช�วยปOองกันไม�ให+นํ้าทะเลที่อยู�ด+านล�างสูญเสียความร+อนจน
กลายเป�นนํ้าแข็งทั้งหมด ด+วยคุณสมบัติดังกล�าว นํ้าจึงมีส�วนในการช�วยปOองกันให+พืชและสัตว$ที่อาศัย
อยู�ในนํ้าสามารถดํารงชีวิตรอดได+ 
 

ตารางท่ี 1.2 ความหนาแน�นของนํ้าที่ระดับอุณหภูมิที่แตกต�างกัน 
 

อุณหภูมิ (oC) ความหนาแนPนของนํ้า (kg/m3) 
100 958.4 
80 971.8 
60 983.2 
40 992.2 
30 995.6502 
25 997.0479 
20 998.2071 
15 999.1026 
10 999.7026 
4 999.9720 
0 999.8395 

-10 998.117 
-20 993.547 

 

ที่มา : Greenwood and  Earnshaw ( 1997)  
 

 

ภาพท่ี 1.3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณของนํ้าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
ที่มา: Kramer (1983) 
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1.2.5 ความรอนจําเพาะของนํ้า (Specific heat) คือ ปริมาณพลังงานที่ใช+ในการทําให+
นํ้ามีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน 1 องศาเซลเซียส โดยสสารที่มีความร+อนจําเพาะสูงจะสามารถดูดซับหรือ
สูญเสียความร+อนได+มากในสภาวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน+อย นํ้าเป�นสารประกอบมีความร+อน
จําเพาะสูงจึงมีการสูญเสียพลังงานหรือมีการใช+พลังงาน การที่จะทําให+อุณหภูมิของนํ้าลดลงหรือเพิ่ม
สูงข้ึน โดยนํ้ามีความร+อนจําเพาะเท�ากับ 4.184 จูลต�อกรัมต�อองศาเซลเซียส หมายถึง การที่จะทําให+
นํ้า  1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส จะต+องใช+พลังงานเท�ากับ 4.184 จูล หรือถ+าต+องการ
ให+นํ้าจํานวน   1 กิโลกรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส จะต+องใช+พลังงานถึง 4,184 จูล ดังน้ัน
การที่จะทําให+อุณหภูมิของนํ้าทะเลเพิ่มข้ึนได+จะต+องใช+พลังงานจากดวงอาทิตย$อย�างมาก ผลดังกล�าว
จึงทําให+นํ้าในมหาสมุทรหรือแหล�งนํ้าที่มีขนาดใหญ�มีอุณหภูมิที่ค�อนข+างคงที่ จึงทําให+สิ่งมีชิตที่อาศัย
อยู�ในแหล�งนํ้าดังกล�าวสามารถดํารงชีวิตได+เน่ืองจากนํ้าจะช�วยในการรักษาอุณหภูมิภายในของ
สิ่งมีชีวิตส�งผลทําให+คงที่ และความหนาแน�นของนํ้ายังช�วยรักษาอุณหภูมิภายในพืชและสัตว$ในที่อาศัย
ในดินให+คงที่ 

1.2.6 ความหนืดของนํ้า (Viscosity) คือ ความต+านทานของของเหลวต�อการไหล ซึ่งเป�น
สภาพการต+านทานภายในต�อการเคลื่อนที่ของการไหลและการเคลื่อนที่สัมพัทธ$ระหว�างช้ันที่แตกต�าง 
จึงเกิดการเสียดสีระหว�างโมเลกุลของของเหลวทําให+เกิดการเปลี่ยนรูปจากการกระทําของ 
ความเค+นเฉือนหรือความเค+นภายนอก และเน่ืองจากของเหลวมีแรงยึดเหน่ียวระหว�างอนุภาคน+อย
กว�าของแข็งทําให+อนุภาคของของเหลวมีอิสระในการเคลื่อนที่ได+มากกว�าอนุภาคของแข็ง ของเหลว 
จึงไหลได+ โดยนํ้าบริสุทธ์ิมีความหนืดเท�ากับ 1 เซนติพอยด$ (cP) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และ
เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนความหนืดจะลดลงเหลือ 0.238 เซนติพอยด$ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จาก
คุณสมบัติดังกล�าวจึงทําให+สามารถเทนํ้าจากภาชนะหน่ึงสู�อีกภาชนะหน่ึงได+ง�าย มีผลทําให+รูปร�าง 
ของ นํ้า เปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุและมีปริมาตรคงที่ที่ อุณหภูมิและความดันคงที่  ใน 
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะมีแรงยึดเหน่ียวที่เกี่ยวข+องอยู� 2 ประเภท คือ แรงยึดติด (Cohesion) คือ 
แรงดึงดูดระหว�างโมเลกุลชนิดเดียวกัน เช�น แรงยึดติดระหว�างโมเลกุลของนํ้ากับนํ้า เป�นต+น และแรง
เช่ือมแน�น (Adhesion) คือ แรงดึงดูดระหว�างโมเลกุลของสารต�างชนิดกัน เช�น แรงเช่ือมแน�นระหว�าง
โมเลกุลของนํ้ากับแก+วที่ใช+เป�นภาชนะ เป�นต+น ดังน้ันคุณสมบัติของนํ้าที่มีความหนืดน+อยทําให+เมื่อ
หยดนํ้าลงบนแผ�นไม+หรือกระดาษจะพบว�าแผ�นไม+หรือกระดาษน้ันเป�ยก เน่ืองจากแรงยึดเหน่ียว
ระหว�างโมเลกุลของนํ้ากับนํ้ามีค�าน+อยกว�าแรงยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลของนํ้ากับไม+หรือกระดาษ ทาํ
ให+นํ้าไม�สามารถรวมตัวอยู�ในลักษณะเป�นหยดได+จึงแผ�กระจายออกไป แต�ถ+าหยดนํ้าลงบนพื้นผิวที่
เรียบมัน เช�น แผ�นพลาสติกหรือวัสดุที่เคลือบเงาบางชนิด หยดนํ้าจะมีลักษณะเป�นรูปทรงกลมเกาะที่
พื้นผิววัสดุน้ัน ทั้งน้ีเพราะว�าแรงยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลของนํ้ากับนํ้ามีค�ามากกว�าแรงยึดเหน่ียว
ระหว�างโมเลกุลของนํ้ากับวัสดุ  การที่นํ้ามีแรงเช่ือมแน�นของโมเลกุลของนํ้ากับโมเลกุลของสารอืน่จงึมี
ความสําคัญมากต�อพืช เน่ืองจากทําให+พืชมีสามารถส�งถ�ายนํ้าและสารอาหารจากรากไปสู�ใบพืชด+วย
การอาศัยแรงดังกล�าวของนํ้ามากระทํา ซึ่งเรียกการเกิดในลักษณะดังกล�าวน้ีว�า การซึมตามรูท�อ 
(Capillary action) เป�นการเคลื่อนที่ของนํ้าและอาหารจากรากพืชไปตามท�อเล็ก เช�น ท�อนํ้า 
(Xylem) และท�ออาหาร (Phloem) เพื่อลําเลียงนํ้าและแร�ธาตุไปยังส�วนต�างๆ ของพืช ตัวอย�างเช�น 
รากของต+นเรดวูด (Red wood tree) ซึ่งเป�นพืชตระกูลสนชนิดหน่ึงที่ลําต+นมีความสูงกว�า 310 ฟุต
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จากระดับพื้นดิน แต�สามารถที่จะลําเลียงนํ้าจากรากไปสู�ใบได+ เป�นต+น ดังน้ันแรงหนืดของนํ้าจึงมี
ประโยชน$ต�อการเจริญเติบโตของพืชในการช�วยส�งผ�านสารอาหารและนํ้าจากรากพืชไปสู�ส�วนต�าง ๆ  

1.2.7 คPาการนําไฟฟ]าของนํ้า (Electrical conductivity) คือ ความสามารถของนํ้าใน
การนํากระแสไฟฟOา ซึ่งค�าดังกล�าวแสดงถึงปริมาณการเจือปนของสารอนินทรีย$ที่ละลายนํ้า ซึ่ง
สารอนิทรีย$ดังกล�าวจะมีประจุแตกตัวได+ทําให+สามารถเหน่ียวนํากระแสไฟฟOา ซึ่งโมเลกุลของนํ้า
จํานวนน+อยมากที่สามารถแตกตัวได+จึงเป�นตัวนําไฟฟOาที่ไม�ดี โดยนํ้าบริสุทธ์ิมีค�าการนําไฟฟOา 0.055 
ไมโครซีเมนต$ต�อเซนติเมตร (µS/cm) แหล�งนํ้าธรรมชาติผิวดิน มีค�าการนําไฟฟOาอยู�ในช�วง 1,000 -
10,000 ไมโครซีเมนต$ต�อเซนติเมตร แต�นํ้าทีมีสิ่งเจือปน เช�น นํ้าที่ปล�อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
จะมีค�าการนําไฟฟOาอยู�ในช�วง 1,000 - 10,000 ไมโครซีเมนต$ต�อเซนติเมตร ซึ่งจะข้ึนอยู�กับประเภท
ของอุตสาหกรรม ดังน้ันหากแหล�งนํ้ามีค�าการนําไฟฟOาในระดับดังกล�าวเป�นการบ�งช้ีเบื้องต+นได+ว�า
แหล�งนํ้าอาจเกิดการปนเป��อนจากนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2.8 ความกระดางของนํ้า (Hardness) หมายถึง ปริมาณรวมหรือความเข+มข+นรวมของ
เกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยู�ในนํ้าหรืออาจมีโลหะอื่นเจือปน หรือหมายถึงนํ้าที่ใช+สบู�
จํานวนมากเพื่อทําให+เกิดฟอง โดยนํ้ากลั่นและนํ้าฝนตามธรรมชาติจะมีความกระด+างอยู�ในช�วง  
0 - 75 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร$บอเนต (mg/L as CaCO3) ซึ่งจัดเป�นนํ้าอ�อน แต�หากนํ้ามี     
ความกระด+างอยู�ในช�วง 150 - 300 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร$บอเนต จัดว�าเป�นนํ้ากระด+าง 

1.2.9 คPาความเปaนกรดเปaนดPางของนํ้า (pH) โมเลกุลของนํ้าบริสุทธ์ิ 1 ลิตร เมื่อแตกตัว
จะมีไฮโดรเจนอิออน [H+] และไฮดรอกไซด$อิออน [OH-] อย�างละเท�ากันคือ 1X10-7 โมลต�อลิตร  
ซึ่งส�งผลทําให+นํ้ามีค�าเป�นกลาง คือ พีเอชเท�ากับ 7 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แต�ถ+านํ้ามีปริมาณ 
ไฮดรอกไซด$อิออนสูงจะทําให+นํ้ามีความเป�นเป�นด�าง แต�หากนํ้ามีปริมาณไฮโดรเจนอิออนสูงนํ้าจะมี
ความเป�นกรด โดยนํ้าฝนในธรรมชาติจะมีค�าพีเอชประมาณ 5.6 ซึ่งเป�นกรดอ�อน ส�วนนํ้าที่เหมาะใน
การดํารงชีวิตของสัตว$นํ้าจะมีค�าพีเอชอยู�ระหว�าง 6.5 - 9.0 เป�นต+น 

จากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้าที่กล�าวมาข+างต+น จึงเห็นได+ว�านํ้ามีคุณสมบัติที่
แตกต�างจากสารประกอบอื่น และมีความสําคัญต�อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล+อมหลายประการ         
แสดงดังตารางที่ 1.3 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงคุณสมบัติของนํ้า 
 

คุณสมบัติของนํ้า เปรียบเทียบกับสารอ่ืน ความสําคัญตPอสิ่งมีชีวิต 
และสภาพแวดลอม 

1. สถานะของนํ้า ในรูป
ของแข็ง ของเหลวและกXาซ 

เป�นสารชนิดเดียวที่สามารถ
เปลี่ยนสถานะได+ทั้งของแข็ง 
ของเหลวและกXาซ 

- ไอนํ้า เป�นองค$ประกอบในบรรยากาศ 
มีผลต�อการตกของฝน และช�วยควบคุม
สภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงช�วยในการ
เคลื่อนย+ายพลังงานความร+อน 
- ของเหลว  เป�นองค$ประกอบของ
สิ่งมีชีวิต เป�นป�จจัยในการดํารงชีวิตของ
สิ่งมี ชีวิตทุกชนิดบนโลก รวมถึงช�วย
ละลายและพัดพาแร�ธาตุและสารอาหาร 
และเป�นป�จจัยสําคัญในการทําปฏิกิริยา
ทางเคมี 
-นํ้าแข็ง เป�นฉนวนปOองกันไม�ให+ นํ้า
ด+านล�างสูญเสียความร+อนทําให+พืชและ
สัตว$สามารถดํารงชีวิตได+ 

2. ความร+อนแฝงในการ
หลอมเหลว (Latent heat 
of melting) เป�นพลังงาน
ความร+อนที่ทําให+ นํ้าแข็ง
ละลายเป�นของเหลว และ
จากของเหลวกลายเป�น
นํ้าแข็งโดยที่อุณหภูมิคงที่ 

มีค�าสูงทีสุ่ดในสารทัง้หมด
ต+องใช+พลังงานความร+อน        
80 แคลอรี จึงทําให+นํ้าแข็ง
ละลายเป�นของเหลวที่
อุณหภูมิ 0 oC 

ทําให+มหาสมุทรในเขตละติจูดสูงมีความ
อบอุ�นและหนาวเย็นมากกว�าที่อุณหภูมิ
เยือกแข็งของนํ้าทะเล 

3. ค ว า ม ร+ อ น แ ฝ ง ใ น    
การกลายเป�นไอ (Latent  
heat of vaporization)    
เป�นพลังงานความร+อนที่ทํา
ให+ของเหลวกลายเป�นกXาซ 
และจากกX าซกลาย เป� น
ของเหลว ที่อุณหภูมิคงที่ 

มีค�าสูงที่สุดในสารทั้งหมด 
โ ด ย ต+ อ ง ใ ช+ พ ลั ง ง า น 
ความร+อน 540 แคลอรี ที่
ทําให+นํ้าที่อุณหภูมิ 100 oC 
กลายเป�นไอ และต+องใช+
พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร+ อ น ถึ ง 
580 แคล อ รี  ที่ ทํ า ใ ห+ นํ้ า
ทะเลที่ อุณหภูมิ  20 oC 
เปลี่ยนสถานะกลายเป�นไอ 

มีผลต�อการเปลี่ยนสถานะและเปลี่ยน 
ความร+อนระหว�างนํ้าและอากาศ อีกทั้ง
ยังมีความสําคัญต�อความร+อนบนโลก 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงคุณสมบัติของนํ้า (ต�อ) 
 

คุณสมบัติของนํ้า เปรียบเทียบกับสารอื่น ความสําคัญตPอส่ิงมีชีวิต 
และสภาพแวดลอม 

4. ความสามารถในการ
ละลาย (Solubility) 

สามารถทําละลายได+ดี
เน่ืองจากเป�นโมเลกุลแบบมี
ข้ัวจึงสามารถละลายสารอื่น
ได+ดีกว�าของเหลวชนิดอื่น จึง
เรียกว�าตัวทําละลายสากล  

มีความสําคัญมากต�อการดํารงอยู�ของ
สิ่งมีชีวิต และเป�นตัวกลางสําคัญในการ
ส�งถ�ายธาตุอาหารในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตว$ รวมถึงเป�นตัวทําละลายในการ
ละลายธาตุอาหารและออกซิเจนใน
แหล�งนํ้า 

5. ความตงึผิว (Surface 
tension) พลังงานหรือแรง
ท่ีใช+ในการขยายพ้ืนผิวหน+า
ต�อ 1 หน�วย 

เน่ืองจากโมเลกุลของนํ้ายึดกัน
ด+วยพันธะไฮโดรเจน จึงทําให+
นํ้ามีแรงตึงผิวมากเป�นอันดับ 2  
รองจากปรอท นํ้ามีความตึงผิว
เท�ากับ 0.072 N/m 

ทํ า ใ ห+ นํ้ า เ ก า ะ กั น เ ป� น ก+ อ น  แ ล ะ มี
ความสําคัญต�อกายวิภาคของเซลล$ รวมถึง
การเกิดและพฤติกรรมของหยดนํ้า 

6. ความหนาแน�นของนํ้า
(Water density) 

ความหนาแน�นของนํ้าจะขึ้นอยู�
กับอุณหภูมิและความดัน โดย
นํ้า มีความหนาแน�นสูง สุด ท่ี
อุณ ห ภู มิ  4 oC แ ล ะค ว า ม
หนาแน�นของนํ้าจะลดลงเม่ือ
อุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น 

ทําให+ นํ้ าแข็งลอยตัว  และเป�นฉนวน
ปOองกันไม�ให+นํ้าด+านล�างสูญเสียความร+อน
ทําให+พืชและสัตว$ดํารงชีวิตได+ รวมถึงทํา
ให+แพลงก$ตอนสามารถลอยตัวได+บนผิวนํ้า
และความหนาแน�นของนํ้ายังมีส�วนในการ
แบ�งชั้นของนํ้าในมหาสมุทร 

7.ค ว า ม ร+ อ น จํ า เ พ า ะ
(Specific heat)   
คือ ปริมาณพลังงานท่ีใช+ใน
การทําให+นํ้ามีอุณหภูมิ 
เพ่ิมสูงขึ้น 1 oC 
 

นํ้ามีความร+อนจําเพาะสูงจึงมี
การสูญเสียพลังงานหรือมีการใช+
พลังงานเพ่ือให+อุณหภูมิของนํ้า
ลดลงหรือเพ่ิมสูงขึ้นซ่ึงความ
ร+อนจําเพาะเท�ากับ 4.184  
(J/g/oC) 

มีผลทําให+อุณหภูมิของโลกค�อนข+างคงท่ี 
จึงทําให+ ส่ิงมีชี วิตส�วนใหญ�อาศัยอยู�ใน
มหาสมุทรได+ นอกจากน้ีความหนาแน�น
ของนํ้ายังทําให+พืชและสัตว$ในดินอาศัยอยู�
ด+วยการท่ีนํ้าช�วยรักษาอุณหภูมิภายในให+
คงท่ี 

6.ค ว ามห นืด  (Viscosity) 
คือ ความต+านทานของเหลว
ต�อการไหล 

ความหนืดของนํ้ามีค�าน+อยท่ีสุด
ในของเหลวท้ังหมดท่ีอุณหภูมิ
เดียวกัน นํ้ามีความหนืด 1 cP 
ท่ีอุณหภูมิ 20 oC เม่ืออุณหภูมิ
เพ่ิมสูงขึ้นความหนืดจะลดลง 

จะเกิดการไหลเวียนเพ่ือปรับสมดุลท่ีเกิด
จากความกดอากาศท่ีแตกต�างและช�วยใน
การลําเลียงนํ้าและอาหารจากรากไปยัง
ส�วนต�าง ๆ ของพืช 

7.ความโปร�งใส 
(Transparency) 

ทําให+แสงในช�วงความยาวคล่ืน 
390  - 760 นาโนเมตร 
สามารถส�องผ�านได+  

มีความสําคัญสําหรับพืชนํ้าและสาหร�ายท่ี
นําแสงมาใช+ในการสังเคราะห$แสง และ
การเจริญเติบโตท่ีระดับความลึกต�างๆ 
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ตารางท่ี 1.3 แสดงคุณสมบัติของนํ้า (ต�อ) 
 

คุณสมบัติของนํ้า เปรียบเทียบกับสารอื่น ความสําคัญตPอส่ิงมีชีวิต 
และสภาพแวดลอม 

8. ค�าการนําไฟฟOา
(Electrical conductivity)  
คือ ความสามารถในการ
นํากระแสไฟฟOา 

นํ้าบริสุทธ์ิสามารถแตกตัวได+
น+อยจึงเป�นตัวนําไฟฟOาท่ีไม�ดี   

เ ป� นป� จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต� อ กา รดํ า ร ง ชี วิ ต 
ของสัตว$นํ้า 

9. ความกระด+าง
(Hardness) คือ ปริมาณ
รวมของเกลือแคลเซียมและ
แมกนีเซียมท่ีละลายอยู�นํ้า 

นํ้าฝนตามธรรมชาติจะมีความ
กระด+างอยู�ในช�วง 0 - 75 mg/L 
as CaCO3  ซ่ึงเป�นนํ้าอ�อน 

เป� นป� จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต� อ กา รดํ า ร ง ชี วิ ต 
ของสัตว$นํ้า 

10. ความเป�นกรดความเป�น
ด�างของนํ้า (pH)   

นํ้ามีค�าพีเอช เท�ากับ 7 ท่ี
อุณหภูมิ 25 oC มีคุณสมบัต ิ
เป�นกลาง 

ส่ิงมีชีวิตดํารงชีวิตได+ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Thurman and Trujillo (2002) และสุวัจน$ ธัญรส (2557) 
 
1.3 การหมุนเวียนของนํ้าบนโลก 

นํ้าบนโลกมีการหมุนเวียนสู�สิ่งแวดล+อม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของนํ้าระหว�าง
ของแข็ง ของเหลว และกXาซสู�สิ่งแวดล+อมอย�างต�อเน่ืองไม�สิ้นสุด จึงเรียกการหมุนเวียนของนํ้าดังกล�าว
ว�า “วัฎจักรของนํ้า”(Water cycle) การหมุนเวียนของนํ้าบนโลกเป�นปรากฏการณ$ทางธรรมชาติซึ่ง
เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย$ที่ส�องมายังโลก มีผลต�อการแลกเปลี่ยนความช้ืนของนํ้าระหว�างแหล�งนํ้า
ในมหาสมุทร บรรยากาศ และภาคพื้นทวีป โดยเริ่มจากแหล�งนํ้าธรรมชาติ ได+แก� ทะเล มหาสมุทร 
แม�นํ้า ลําธาร หรือทะเลสาบเกิดการระเหย (Evaporation) สู�บรรยากาศ ซึ่งเป�นการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวกลายเป�นกXาซในรูปของไอนํ้า การระเหยของนํ้าสู�บรรยากาศจะมีการระเหยเฉพาะไอนํ้า
ของนํ้าจืด (Freshwater vapor) และสารระเหยได+ (Volatile compound) เท�าน้ัน ส�วนแร�ธาตุ 
เกลือ หรือสารประกอบอื่นที่ไม�บริสุทธ์ิจะระเหยไม�ได+จะเกิดการสะสมของสารดังกล�าว และหากสาร
เหล�าน้ันมีการสะสมอยู�เป�นระยะเวลานานก็จะทําให+นํ้าในมหาสมุทรมีความเค็ม นอกจากน้ียังมีไอนํ้า
บางส�วนที่ได+มาจากการระเหิด (Sublimation) ซึ่งเกิดจากนํ้าแข็งหรือหิมะเปลี่ยนสถานะเป�นไอนํ้า 
โดยพบว�าร+อยละ 90 ของนํ้าที่เข+าสู�วัฏจักรนํ้ามาจากแหล�งนํ้าธรรมชาติ และอีกร+อยละ10 มาจากการ
คายนํ้าของพืช (Transpiration) และการหายใจของสิ่งมีชีวิต (Respiration) ดังน้ันจึงเห็นได+ว�าไอนํ้าที่
เข+าสู�บรรยากาศจะมาจากการระเหยของนํ้าจากแหล�งธรรมชาติ การระเหิด การคายนํ้าของพืช และ
การหายใจของสิ่งมีชีวิต อย�างไรก็ตามไอนํ้าที่เข+าสู�วัฎจักรของนํ้าจะมาจากหลายแหล�งกําเนิดแต�
มหาสมุทรก็ยังถือว�าเป�นแหล�งกําเนิดหลักที่ช�วยในการขับเคลื่อนวัฎจักรนํ้า โดยเมื่อไอนํ้าระเหยสู�
บรรยากาศช้ันบนที่มีอากาศเย็นกว�าจะทําให+ไอนํ้าเกิดการควบแน�น (Condensation) และรวมตัวกัน
เป�นเมฆลอยเหนือมหาสมุทร และเมื่อถูกกระแสลมพัดพาเอาทั้งความช้ืนและเมฆลอยไปสู�บริเวณที่มี
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อากาศค�อนข+างเย็น เข�น ภูเขา เมฆจะกลั่นตัวและตกลงมาในรูปของ หยาดนํ้าฟOา (Precipitation) 
ได+แก� ฝน(Rain) หิมะ (Snow) ฝนนํ้าแข็ง (Drizzle) หรือ ลูกเห็บ (Hail) ซึ่งเป�นกลไกลแรกในการ
ขนส�งนํ้าจากบรรยากาศสู�ผิวโลก และเมื่อหยาดนํ้าฟOาเหล�าน้ีตกสู�ผิวโลกก็จะมีเส+นทางการกระจายตัว
หลายรูปแบบ โดยบางส�วนจะระเหยสู�บรรยากาศ บางส�วนจะซึมลงดิน (Infiltration) แล+วเคลื่อนย+าย
ไปสะสมบริเวณใต+ดินไหลตามรอยแยกของช้ันหิน หรืออาจสะสมตัวอยู�ในช�องว�างระหว�างเม็ดกรวด
หรือเม็ดทรายใต+ผิวดินกลายเป�นนํ้าใต+ดิน (Ground water) นํ้าฝนที่ตกลงมาบางส�วนจะเคลื่อตัวอย�าง
รวดเร็วจากหน+าดินลงสู�ลําธาร หรือฝนตกลงโดยตรงสู�แม�นํ้า ลําคลอง หรือทะเลสาบ กลายเป�นนํ้าผิว
ดิน (Surface water) และท+ายสุดนํ้าผิวดินทั้งหมดจะไหลงสู�มหาสมุทรซึ่งเป�นแหล�งกักเก็บนํ้าขนาด
ใหญ�ที่สุด จากน้ันจะมีการหมุนเวียนของนํ้าสู�บรรยากาศและพื้นดินอีกครั้ง เมื่อเกิดการระเหยของนํ้า
หรือการตกของหยาดนํ้าฟOา (ภาพที่ 1.4) จึงสรุปได+ว�าการหมุนเวียนของนํ้าในวัฎจักรนํ้าจะเกี่ยวข+อง
กับ 4 กระบวนการ คือ กระบวนการระเหยกลายเป�นเป�นไอ การควบแน�น   การเกิดฝน และการ
รวมตัวของนํ้าเกิดนํ้าท�า (Run off) ได+แก� นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล นํ้าใต+ดินและนํ้าที่ซึมลงดิน วัฎจักรนํ้า จึง
มีการหมุนเวียนของนํ้าอย�างต�อเน่ืองอยู�เสมอซึ่งจะเกิดข้ึนมากน+อยเพียงใดข้ึนอยู�กับหลายป�จจัย โดย
ป�จจัยสําคัญที่มีผลต�การหมุนเวียนของนํ้า ได+แก� ความร+อนจากดวงอาทิตย$ ปริมาณไอนํ้า ปริมาณ
ความช้ืนในบรรยากาศ ปริมาณหยาดนํ้าฟOา การระเหยของนํ้า ความช้ืนของดิน การคายนํ้าของพืช 
(Evapotranspiration) พืชพันธุ$ การปกคลุมของหิมะ นํ้าใต+ดิน การไหลของนํ้าผิวดิน การซึมลงดิน 
ลักษณะของมหาสมุทร และกิจกรรมของมนุษย$ เป�นต+น 

จากที่กล�าวมาข+างต+นจะเห็นได+ว�าแหล�งนํ้ามีการเช่ือมต�อถึงกันด+วยวัฏจักรนํ้า โดยนํ้าผิวดิน 
ได+แก� แม�นํ้า ลําธารจะมีการเช่ือมต�อกับทะเลสาบ บึง หรือพื้นที่ชุ�มนํ้า (Wetland) และนํ้าผิวดินจะ
เช่ือมต�อกับนํ้าใต+ดิน และนํ้ากร�อยจะมีการเช่ือมต�อถึงทะเลและมหาสมุทรด+วย  โดยการเช่ือมต�อของ
แหล�งนํ้าดังกล�าวมีความสําคัญมากต�อคุณภาพนํ้า เน่ืองจากสารต�าง ๆ ในนํ้าสามารถผ�านเข+าสู�วัฏจักร
นํ้าจากหลายทางจึงมีโอกาสทําให+สารเหล�าน้ันปนเป��อนในแหล�งนํ้าได+ เช�น ฝนที่ตกลงมาไปสัมผัสกับ
กากแร� (Mine tailing) ปริมาณมากที่อยู�ในภูเขา ส�งผลทําให+นํ้าฝนเกิดการปนเป��อนของกากแร�
เหล�าน้ันเมื่อนําฝนไหลลงพื้นที่และแหล�งนํ้าที่อยู�ใกล+เคียง เช�น แม�นํ้าหรือท+ายทะเลสาบ และนํ้าใต+ดิน
จะทําให+เกิดการปนเป��อนของกากแร� ซึ่งการปนเป��อนดังกล�าวจะมีการขยายวงกว+างออกไปไกลจาก
แหล�งกําเนิดได+หลายกิโลเมตร จึงส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าที่ใช+ในการอุปโภคบริโภคได+ จึงเห็นได+ว�า
นํ้ามีที่มาจากหลายแหล�งโดยผ�านวัฎจักรนํ้า แต�ปริมาณนํ้าจืดบนโลกก็ยังมีอยู�อย�างจํากัดและเป�นการ
ยากที่จะทําให+มีปริมาณเพิ่มข้ึนได+ เน่ืองจากข+อจํากัดดังกล�าว นอกจากป�ญหาการที่มีปริมาณนํ้าไม�
เพียงพอต�อการใช+ประโยชน$แล+ว การตระหนักถึงการคุณภาพนํ้าก็เป�นประเด็นที่ต+องให+ความสําคัญ
และต+องทําการศึกษา เน่ืองจากนํ้าเป�นป�จจัยที่สําคัญในการอยู�รอดของมนุษย$ 
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ภาพท่ี 1.4 การหมุนเวียนของนํ้าบนโลก 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Winter et al (1998) 

 
 

1.4 ปริมาณนํ้าบนโลก 
นํ้าเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญในการ ดํารง ชีวิตของสิ่ งมี ชี วิตในโลก 

และเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนมาใช+ได+ โดยมีการประมาณการว�านํ้าในโลกมีประมาณ 
1,386,000,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร โดยกว�าร+อยละ 97.48 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในโลกเป�นนํ้าทะเล
ในมหาสมุทร ทะเลสาบนํ้าเค็มและนํ้าเค็มใต+ดิน เหลือเพียงร+อยละ 2.53 ที่เป�นนํ้าจืด ซึ่งแยกออกเป�น
ธารนํ้าแข็งและพื้นที่ปกคลุมด+วยหิมะถาวรร+อยละ1.76 นํ้าใต+ดินร+อยละ 0.76 และอีกร+อยละ 0.01 
เป�นนํ้าผิวดิน ซึ่งได+แก� แม�นํ้า บึง บ�อ และทะเลสาบ ร+อยละ 0.008 หรือประมาณ 104,620 ลูกบาศก$
กิโลเมตร และนํ้าจืดส�วนอื่น ได+แก� นํ้าในดิน นํ้าในสิ่งมีชีวิตและไอนํ้าในบรรยากาศ ร+อยละ 0.002 
(Lui et al., 2011) ดังแสดงดังตารางที่ 1.4 และภาพที่ 1.5  
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ตารางท่ี 1.4 ปริมาณนํ้าบนโลก  
 

แหล�งสะสม ปริมาณนํ้า 
(1000 ลูกบาศก$กิโลเมตร) 

ค�าร+อยละ 
ของนํ้า 

ค�าร+อยละ 
ของนํ้าจืด 

ระยะเวลา 
การคืนรูปของนํ้า 

 1. แหล�งนํ้าเค็ม 
    1.1 ทะเล และมหาสมุทร 

 
           1,338,000 

 
  96.5 

 
- 

 
    2,500 ป� 

    1.2 ทะเลสาบนํ้าเค็ม             85 0.006 -         17 ป� 
    1.3 นํ้าเค็มใต+ดิน         12,870 0.93 -     1,400 ป� 
2. แหล�งนํ้าจืด     
    2.1 ธารนํ้าแขง็ และพ้ืนท่ี 
ท่ีปกคลุมด+วยหิมะอย�างถาวร 

    24,064 1.74   68.7     9,700 ป� 

    2.2 นํ้าใต+ดิน    10,530  0.76   30.1     1,400 ป� 
    2.3  พ้ืนดินท่ีเป�นนํ้าแขง็       300 0.022       0.86    10,000 ป� 
    2.4  ทะเลสาบนํ้าจืด        91 0.007       0.26          17 ป� 
    2.5  นํ้าในดิน         16.5 0.001       0.05           1 ป� 
    2.6  ไอนํ้าในบรรยากาศ        12.9  0.001       0.04           8 วัน 
    2.7 ความชื้นในพืชและสัตว$         1.12 0.0001     0.003 - 
    2.8 บึง บ�อ พ้ืนท่ีชุ�มนํ้า     11.5   0.001     0.03           1 ป� 
    2.9 แม�นํ้า       2.12 0.0002     0.006        16 วัน 

 ปริมาณนํ้าท้ังหมด 1,386,000    

 ปริมาณนํ้าจืดท้ังหมด    35,029  100  

ที่มา : Lui et al (2011 

ภาพท่ี 1.5 ร+อยละปรมิาณของนํ้าที่มอียู�ในโลกและสัดส�วนของนํ้าจืดทัง้หมด 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Lui et al. (2011) 
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ปริมาณการหมุนเวียนของนํ้าทั่วโลกมีปริมาณและการกระจายตัวในแต�ละพื้นที่ที่แตกต�าง
กันข้ึนอยู�กับหลายป�จจัย เช�น ปริมาณการตกของฝน ปริมาณนํ้าในลําธาร ลักษณะทางภูมิศาสตร$ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความช้ืนของอากาศในฤดูหนาวหรือฤดูฝน เป�นต+น โดยทั่วโลก 
มีปริมาณหยาดนํ้าฟOาทั้งหมด 119,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร โดยแบ�งเป�นนํ้าท�าปริมาณทั้งหมด  
47,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร และส�วนที่ระเหยกลายเป�นไอมีปริมาณทั้งหมด 72,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร 
(Shikilomanov et al., 1993) (ภาพที่1.6) สําหรับประเทศไทยมีปริมาณ นํ้าฝนเฉลี่ยต�อป�ประมาณ
1,665 มิลลิเมตร และมีปริมาณนํ้าที่หมุนเวียนต�อป�ทั้งหมด 213,302 ลูกบาศก$เมตรต�อป� และมี
ปริมาณนํ้าท�าทั้งหมด 213,302 ลูกบาศก$เมตรต�อป� โดยแบ�งเป�นนํ้าทะเล 70,889 ลูกบาศก$เมตร  
นํ้าผิวดิน 54,033 ลูกบาศก$เมตร นํ้าใต+ดิน 5,4033 ลูกบาศก$เมตร และนํ้าไหลซึมลงดินปริมาณ 
73,382 ลูกบาศก$เมตร (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2559) โดยจากปริมาณนํ้า
ทั้งหมดบนโลกพบว�าปริมาณนํ้าจืดที่มนุษย$สามารถนํามาใช+ประโยชน$ได+มีปริมาณร+อยละ 0.01 ซึ่ง
นับว�าน+อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณนํ้าที่มีทั้งหมดบนโลก (ภาพที่ 1.5) ดังน้ันจึงมีความจําเป�นอย�างย่ิง
ที่มนุษย$ต+องรักษาปริมาณนํ้าจืดที่มีอยู�อย�างจํากัด ให+มีการใช+ประโยชน$อย�างมีประสิทธิภาพเพื่อให+
สิ่งมีชีวิตสามารถดํารงอยู�ได+อย�างสมดุลในระบบนิเวศ และเพื่อให+มีนํ้าเพียงพอต�อการนํามาใช+
ประโยชน$ของมนุษย$ในอนาคต 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1.6 แสดงปริมาณนํ้าฝน การระเหยกลายเป�นไอและนํ้าท�า 

ที่มา : Shikilomanov et al (1993) 
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1.5 ประเภทของแหลPงนํ้า  
โลกมพีื้นทีผ่ิวประมาณ 510.072 ล+านตารางกิโลเมตร ประกอบด+วย 2 ส�วนใหญ�ๆ ได+แก� 

ส�วนที่เป�นพื้นนํ้าร+อยละ 70.9 หรอื 361.132 ล+านตารางกิโลเมตร และส�วนที่เป�นพื้นดินร+อยละ 29.1 
หรือ 148.94 ล+านตารางกิโลเมตร นํ้าจึงเป�นส�วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและมีการกระจายอยู�ทั่วไปบนพื้น
โลก สามารถจําแนกประเภทแหล�งนํ้าได+เป�น 2 ประเภท คือ แหล�งนํ้าธรรมชาติและแหล�งนํ้าที่มนุษย$
สร+างข้ึนดังน้ี 

1.5.1 แหลPงนํ้าธรรมชาติ (Natural water habitat) คือ แหล�งนํ้าตามธรรมชาติของ
เปลือกโลกและแหล�งนํ้าที่ผิวโลก ซึ่ งแบ�งออกเป�น 3 ประเภท คือ แหล�งนํ้าในบรรยากาศ  
แหล�งนํ้าผิวดินและแหล�งนํ้าใต+ดิน ดังน้ี 

1) แหลPงนํ้าในบรรยากาศ (Atmospheric water) คือ นํ้าในบรรยากาศมีอยู�   
3 สถานะ คือ สถานะไอนํ้า ได+แก� เมฆ หมอก สถานะของเหลว ได+แก� ฝนและนํ้าค+าง และสถานะ
ของแข็ง ได+แก� หิมะและลูกเห็บ เป�นต+น นํ้าฝนนับเป�นแหล�งนํ้าในบรรยากาศหลักที่สําคัญสําหรับ
สิ่งมีชีวิตโดยพบว�าปริมาณนํ้าฝนทั่วโลกต�อป�ประมาณ 119,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร ซึ่งในแต�ละพื้นที่
จะมีปริมาณนํ้าฝนแตกต�างกัน (ภาพที่ 1.7) ส�วนประเทศไทยปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ป� ต้ังแต� 
พ.ศ. 2550 - 2559 มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต�อป�ประมาณ 1,665 มิลลิเมตร(ภาพที่ 1.8) การตกของฝน
ในประเทศไทยได+รับอิทธิพลหลักมาจากลมมรสุมและพายุโซนร+อนที่พัดผ�านพื้นที่ ซึ่งการตกของฝนใน
ฤดูฝน คือ ช�วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ได+รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต+และพายุ
โซนร+อนจากอ�าวเบงกอล ซึ่งเป�นช�วงที่ปริมาณนํ้าฝนต�อเดือนมากกว�า 150 มิลลิเมตร จึงเป�นช�วงที่
เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ส�วนฤดูแล+ง คือ ช�วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน การตกของฝนได+รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดจากประเทศจีนและพายุโซนร+อนจากทะเลจีนใต+ โดย
ปริมาณนํ้าฝนในแต�ละพื้นที่จะมีปริมาณที่แตกต�างกันและมีความผันแปรทุกป� ในป�จจุบันพบว�าสภาพ
ภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมลพิษสิ่งแวดล+อมทําให+เกิดป�ญหาปรากฏการณ$
เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งทําให+มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต�าง เป�นเหตุให+เกิดผล
กระทบต�อสิ่งแวดล+อมหลายประการ เช�น ทําให+ฤดูฝนมีช�วงเวลาที่สั้นลงเน่ืองจากช�วงเวลาของฤดูร+อน
ยาวนานข้ึน แต�ปริมาณนํ้าฝนโดยรวมของพื้นที่ยังคงที่มีปริมาณคงเดิม จึงทําให+ปริมาณนํ้าฝนต�อ
ช�วงเวลามีปริมาณมากเกินสมดุล ทําให+การเพาะปลูกได+รับผลกระทบจากเหตุดังกล�าว โดยจากข+อมูล
ทางสถิติและแบบจําลองทางสภาพภูมิอากาศช้ีให+เห็นว�าป�จจุบันการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ 
การทํานาข+าวของประเทศไทย เริ่มได+รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                    
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559; Choosakul, 2012) 
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ภาพท่ี 1.7 การกระจายตัวของฝนในแต�ละพื้นทีท่ั่วโลกป� พ.ศ 2558 

ที่มา : https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513 
 

 

ภาพท่ี 1.8 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยของประเทศไทยในรอบ 10 ป� ระหว�าง พ.ศ. 2550 - 2559  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
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2) แหลPงนํ้าผิวดิน (Surface Water) เกิดจากการตกของหยาดนํ้าฟOาซึ่งเป�น   
ส�วนหน่ึงในวัฎจักรนํ้า เกิดจากการที่นํ้าในบรรยากาศกลั่นตัวเป�นหยาดนํ้าฟOาแล+วตกลงมาสะสม
บริเวณพื้นดินหรือไหลลงมาขังอยู�บริเวณพื้นที่ลุ�ม นํ้าฝนเป�นหยาดนํ้าฟOาหลักที่ตกลงบนโลกซึ่งใน
ช�วงแรกนํ้าฝนบางส�วนที่ตกลงมาจะซึมลงใต+ดินและไหลซึมอยู�ระหว�างเม็ดดินเรียกว�า “นํ้าในดิน” 
(Soil water) หรือไหลลงมาสะสมตามช้ันหินเรียกว�า“นํ้าใตดิน” (Groundwater) หรือนํ้าใต+ดิน
ไหลซึมออกไปรวมกับนํ้าส�วนอื่น แล+วไหลไปสะสมในแอ�งนํ้าต�าง ๆ เช�น ลําธาร หนอง บึง ทะเลสาบ 
พื้นที่ชุ�มนํ้า แม�นํ้าและทะเล เป�นต+น โดยปริมาณของนํ้าผิวดินจะมีปริมาณเพียงใดข้ึนกับป�จจัยที่สําคัญ 
ได+แก� สภาพความแปรผันของปริมาณนํ้าฝน ลักษณะภูมิประเทศ โครงสร+างของดินการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พืชพันธุ$ รวมถึงความช้ืนของอากาศระหว�างฤดูหนาวหรือฤดูฝน เป�นต+น (Oki et al., 
2004) หากจําแนกประเภทนํ้าผิวดินโดยใช+ความเค็มของนํ้าเป�นตัวช้ีวัด จะแบ�งนํ้าผิวดินออกเป�น      
3 ประเภท คือ แหล�งนํ้าจืด แหล�งนํ้ากร�อย และแหล�งนํ้าเค็ม ดังน้ี 

(2.1) แหลPงนํ้าจืด (Freshwater habitat) เป�นแหล�งนํ้าที่มีเกลือละลายอยู�
น+อยกว�า 0.05 พีทีที (PTT) ซึ่งนํ้าจืดผิวดินที่สามารถนํามาใช+ประโยชน$ได+มีเพียงร+อยละ 0.008 ของ
ปริมาณนํ้าทั้งหมดในโลก ถึงแม+ว�ามีปริมาณน+อยมากแต�แหล�งนํ้าจืดเป�นแหล�งนํ้าหลักที่มีความสําคัญ
ในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และใช+ประโยชน$ในอุปโภคและบริโภคของมนุษย$ แหล�งนํ้าผิวดิน
หากแบ�งตามกระแสนํ้าแบ�งได+ 2 ประเภท คือ แหล�งนํ้าน่ิงและแหล�งนํ้าไหล ดังน้ี 

(2.1.1) แหล�งนํ้าน่ิง (Lentic หรือ Standingwater) เป�นแหล�งนํ้าป�ด 
(Closed water body)  แหล�งนํ้าน่ิงบางแห�งมีทางติดต�อกับแม�นํ้า ลําธาร หรือบริเวณที่มีนํ้าท�วมถึง 
แต�แหล�งนํ้าป�ดบางแห�งอาจได+รับนํ้าจากนํ้าฝนอย�างเดียวและบางแห�งได+รับนํ้าจากการท�วมของแม�นํ้า
และการไหลลงมาโดยลําธารหลายสาย โดยในแหล�งนํ้าน่ิงการเคลื่อนที่ของนํ้าเกิดจากการพัดพาของ
กระแสลมทําให+การไหลของนํ้าอย�างช+า ๆ และจะมีตะกอนสะสมอยู�ในแหล�งนํ้าปริมาณมาก       
แหล�งนํ้าน่ิงที่สําคัญ ได+แก� ทะเลสาบ (Lake) บึง (Swamp) หนอง (Marsh) และพื้นที่ชุ�มนํ้า เป�นต+น
สําหรับแหล�งนํ้าน่ิงที่เป�นนํ้าจืดขนาดใหญ�ที่สุดของโลก คือ ทะเลสาบสุพีเรีย (Superior) ซึ่งต้ังอยู�ใน 
ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ 84,000 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณนํ้าจืดมากเป�นอันดับสามของโลก 
รองจากทะเลสาบไบคาล (Bikal) ในประเทศรัสเซียที่มีปริมาณนํ้าจืดมากที่สุดในโลกประมาณ    
23,000 ลูกบาศก$กิโลเมตร หรือคิดเป�นประมาณร+อยละ 20 ของนํ้าจืดที่อยู�บนพื้นผิวโลกทั้งหมด   
สําหรับประเทศไทยแหล�งนํ้าน่ิงที่เป�นนํ้าจืดขนาดใหญ� คือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค$ มีเน้ือที่
ประมาณ 212.3792 ตารางกิโลเมตร การจําแนกเขตนํ้าของแหล�งนํ้าน่ิงตามระดับความลึกที่ 
แสงส�องถึงแบ�งได+ เป�น 4 เขต ได+แก� เขตชายฝ��ง เขตผิวนํ้าหรือเขตกลางนํ้า เขตก+นนํ้า และเขตพื้น
ท+องนํ้า ดังน้ี (ภาพที่1.9) 

(1) เขตชายฝ��ง (Littoral zone) เป�นบริเวณที่แสงส�องถึงระดับนํ้า
ต้ืนจนแสงสามารถส�องได+ถึงก+นนํ้า เป�นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ$มากเน่ืองจากมีองค$ประกอบของ
ผู+ผลิตและผู+บริโภคสูงกว�าเขตอื่น โดยพืชที่พบในเขตน้ี ได+แก� กก ธูปฤษี บัวและสาหร�ายต�าง ๆ และ
กลุ� มสัตว$ที่พบ ได+แก�  โร ติ เฟอร$  ไฮดร+ า  หอยสองฝา หอยฝาเ ดียว กุ+ ง  มวนกรรณเ ชียง 
และตัวอ�อนแมลงปอ เป�นต+น 
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(2) เขตผิวนํ้าหรือเขตกลางนํ้า (Limnetic zone) เป�นเขตที่ห�าง
จากฝ��งออกไปจนถึงระดับที่แสงส�องถึงซึ่งไม�มีส�วนของพื้นดิน มีระดับความเข+มของแสงเหลือประมาณ
ร+อยละ 1 จึงทําให+มีอัตราการสังเคราะห$แสงสมดุลกับการหายใจ โดยในแหล�งนํ้าขนาดเล็กหรือ 
ไม�ลึกมากจะไม�พบเขตลักษณะน้ี สิ่งมีชีวิตส�วนใหญ�ที่อาศัยในเขตน้ีส�วนใหญ�เป�นกลุ�มแพลงก$ตอนและ    
พวกว�ายนํ้าอิสระ แต�จะพบชนิดและจํานวนน+อยกว�าเขตชายฝ��ง เช�น ไดโนแฟลเจลเลต ยูกลีนา  
โคพิพอด และไรนํ้า เป�นต+น 

(3) เขตก+นนํ้า (Profundal zone) เป�นเขตที่แสงสว�างส�องลงไม�ถึง   
ซึ่งเป�นบริเวณที่อยู�ล�างสุดจนถึงผิวหน+าดินของพื้นท+องนํ้า ซึ่งจะไม�พบผู+ผลิตทั้งแพลงก$ตอนพืชหรือ        
พืชนํ้าพื้นท+องนํ้าจะมีการทับถมของตะกอนดินท+องนํ้าเป�นช้ัน ๆ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ได+ส�วนใหญ�จะ
เป�นกลุ�มกินซากอินทรีย$หรือมีการปรับตัวและใช+ออกซิเจนตํ่าและกลุ�มสิ่งมีชีวิตที่ว�ายอิสระ เช�น ลูกนํ้า  
หนอนริ้นนํ้าจืด  หนอนตัวกลม และหอยกาบ เป�นต+น รวมถึง ราและแบคทีเรียที่ไม�ใช+ออกซิเจน 
ในการสลายสารอินทรีย$ ซึ่งมีส�วนสําคัญที่ช�วยย�อยสลายสารอินทรีย$และหมุนเวียนแร�ธาตุกลับมาให+
ผู+ผลิตในแหล�งนํ้าไว+ใช+ต�อไป 

(4) เขตพื้นท+องนํ้า (Benthic zone) เป�นบริเวณที่อยู�ล�างสุดของ 
แหล�งนํ้าซึ่งตะกอนดินท+องนํ้าจะมีลักษณะที่ค�อนข+างละเอียดและเป�นบริเวณที่มีการสะสมของ 
ซากอินทรีย$และอนินทรีย$จํานวนมาก สิ่งมีชีวิตที่พบส�วนใหญ� คือ กลุ�มสัตว$ไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดิน 
ที่อาศัยอยู�กับตะกอนดินท+องนํ้าโดยการยึดติดกับตะกอน หรือฝ�ง ตัวในตะกอนดินและกิน 
เศษซากอินทรีย$ (Detritus) บริเวณพื้นท+องนํ้า เช�น หอย ปลา หนอน และจุลินทรีย$ที่ดํารงชีวิตแบบ 
ไม�ใช+ออกซิเจน (Anaerobic bacteria) (Konhauser, 2007) 

  
ภาพท่ี 1.9 การแบ�งประเภทนํ้าในแหล�งนํ้าจืดตามระดับความลึกที่แสงส�องถึง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Ramachandra and Solanki (2007) 
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(2.1.2) แหล�งนํ้าไหล (Lotic หรือ Runningwater)  ได+แก� แม�นํ้า (River) 
ลําธาร (Stream) และลําห+วย (Creek) เป�นต+น โดยต+นนํ้าอาจมีขนาดเล็กและค�อยใหญ�ข้ึนในช�วงตอน
ปลายนํ้า ประเทศไทยมีลุ�มนํ้าหลักทั้งหมด 25 สายและลุ�มนํ้าย�อย 254 สาย มีพื้นที่ลุ�มนํ้าประมาณ 
512,000 ตารางกิโลเมตร โดยลุ�มนํ้าที่สําคัญ คือ ลุ�มนํ้าเจ+าพระยาและลุ�มนํ้าท�าจีนในภาคกลาง       
ลุ�มนํ้าชีและลุ�มนํ้ามูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ�มนํ้าป�ง วัง ยม และน�านในภาคเหนือ            
ลุ�มนํ้าบางประกงและลุ�มนํ้าชายฝ��งทะเลในภาคตะวันออก ลุ�มนํ้าแม�กลองในภาคตะวันตก และ       
ลุ�มนํ้าสงขลาในภาคใต+ โดยมีปริมาณนํ้าเฉลี่ยในช�วง 30 ป� ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2526 -2556 ประมาณ 
737,132 ล+านลูกบาศก$เมตร (กรมชลประทาน, 2559) อาจจําแนกแหล�งนํ้าไหล ออกเป�น 2 เขตหลัก 
คือ เขตนํ้าไหลเช่ียวและเขตนํ้าไหลเอื่อย ดังน้ี 

(1) เขตนํ้าไหลเช่ียว (Rapid zone) บริเวณน้ีระดับนํ้าไม�ลึกมาก  
และมีกระแสนํ้าไหลแรงจึงไม�มีตะกอนสะสมอยู�เน่ืองจากกระแสนํ้าพัดพาไป เช�น นํ้าตกและลําธาร 
โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในเขตน้ีส�วนใหญ�เป�นกลุ�มที่มีลักษณะพิเศษโดยมีความสามารถในการยึดเกาะได+ดี
เพื่อปOองกันไม�ให+ลอยไปกับกระแสนํ้า หรือมีความแข็งแรงที่สามารถว�ายทวนกระแสนํ้าได+ มีลําตัวเรียว
และแบนราบเพื่อลดแรงปะทะของกระแสนํ้า  ส�วนใหญ�เป�นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณที่มีปริมาณ
ออกซิเจนสูง ดังน้ันเขตน้ีจะไม�พบพวกแพลงก$ตอนเพราะถูกพัดพาไปบริเวณอื่น แต�จะพบพวก
สาหร�ายซึ่งยึดเกาะแน�นกับวัตถุและลําต+นหรือใบสามารถลอยไปตามกระแสนํ้าได+ หรือกลุ�มแมลงนํ้า 
เช�น ตัวอ�อนด+วง แมลงหนอนปลอกนํ้า ตัวอ�อนสโตนฟายและหอยสองฝา เป�นต+น 

(2) เขตนํ้าไหลเอื่อย (Pool zone) เป�นบริเวณนํ้าลึกที่กระแสนํ้า 
ไหลอย�างช+า ๆ ทําให+พื้นท+องนํ้ามีตะกอนทับถมกันอยู�เป�นจํานวนมาก เช�น แม�นํ้า ลําธารขนาดใหญ�
หรือห+วย สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณน้ีจะเป�นพวกที่ขุดรูอยู� เช�น หอยสองฝา ตัวอ�อนของแมลงปอ    
ตัวอ�อนแมลงชีปะขาว แพลงก$ตอน และพวกที่ว�ายนํ้าได+ ส�วนพืชนํ้าที่เจริญเติบโตได+จะเป�นพวก 
ที่มีรากไม�แน�นมาก เช�น ดีปลี สาหร�ายพุงชะโด และจอกหนู เป�นต+น (ทินพันธุ$ เนตรแพ, 2558) 

(2.2) แหลPงนํ้ากรPอย (Estuarine habitat) เป�นบริเวณเขตที่มีนํ้าจืดมาบรรจบ
กับนํ้าเค็มทําให+มีการผสมกันระหว�างนํ้าจืดและนํ้าเค็ม อาจจัดเป�นแหล�งนํ้าชายฝ��งกึ่งป�ด (Semi-
closed) มักพบตามบริเวณปากแม�นํ้าปากอ�าวและช�องแคบเป�นต+น นํ้ากร�อยมีปริมาณเกลือละลายอยู�
ในช�วงระหว�าง 0.5 - 30 พีทีที สามารถแบ�งเขตของแหล�งนํ้ากร�อยตามระดับความเค็มของนํ้าออกเป�น  
3 เขต คือ 

(2.2.1) Tidal river zone เป�นเขตส�วนบนของแหล�งนํ้ากร�อย เป�นบริเวณที่
นํ้าเค็มยังเข+าไปไม�ถึง นํ้าส�วนใหญ�ยังเป�นนํ้าจืดแต�จะมีการข้ึนลงของนํ้าจากอิทธิพลของนํ้าทะเล 

(2.2.2) Mixing zone เป�นบริเวณที่มีการผสมกันของนํ้าจืดและนํ้าทะเล
อย�างเต็มที่ทําให+คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปทําให+สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ได+ใน
เขตน้ีต+องมีการปรับตัวเป�นพิเศษ 

(2.2.3) Neaeshore turbid zone เป�นเขตที่อยู�ถัดจาก Mixing zone ซึ่ง
ส�วนใหญ�อยู�ชายฝ��งทะเลบริเวณนํ้าลงตํ่าสุดของนํ้าจืดที่ไหลไปถึง เช�น บริเวณปากนํ้าสมุทรปราการ 
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(2.3) แหลPงนํ้าเค็ม (Marine habitat) เป�นแหล�งนํ้าที่พบมากที่สุดคิดเป�น   
ร+อยละ 97.5 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดบนโลก หรือประมาณ 1,338,085 ลูกบาศก$กิโลเมตร นํ้าเค็มจะมี
ปริมาณเกลือละลายอยู�มากกว�า 30 พีทีที ซึ่งจะประกอบด+วยแร�ธาตุหลัก คือ คลอไรด$ 3 พีพีเอ็ม 
(ppm) และโซเดียม 10.7 พีพีเอ็ม และแร�ธาตุที่เป�นองค$ประกอบอีกเล็กน+อย ได+แก� ซัลเฟต 
แมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม ไบคาร$คาบอเนต โบรไมด$ และคาร$บอเนต ตามลําดับ  
แหล�งนํ้าเค็ม ได+แก� ทะเล มหาสมุทรและทะเลสาบนํ้าเค็ม โดยมหาสมุทรที่ใหญ�ที่สุดในโลก คือ 
มหาสมุทรแปซิฟ�ก (Pacific Ocean) มีพื้นที่ประมาณ 165,246,000 ตารางกิโลเมตร สําหรับ
ทะเลสาบนํ้าเค็มที่ใหญ�ที่สุดในโลก คือ ทะเลสาบแคสเป�ยน (The salty Caspian Sea) มีเน้ือที่
ประมาณ 370,886 ตารางกิโลเมตร สําหรับประเทศไทยแหล�งนํ้าเค็มที่มีขนาดใหญ�ที่สุด คือ 
ทะเลสาบสงขลาตอนล�าง มีเน้ือที่ 1,040 ตารางกิโลเมตร โดยแหล�งนํ้าเค็มสามารถแบ�งออกเป�น  
2 บริเวณ คือ บริเวณชายฝ��งทะเลและบริเวณทะเลเป�ด (ภาพที่1.10) ดังน้ี   

(2.3.1) บริเวณชายฝ��งทะเล (Coastal zone) เป�นบริเวณที่อยู�ติดกับพื้นดิน
ที่มีความลาดชันน+อยและค�อนข+างอุดมสมบูรณ$ มีผลผลิตสูงเน่ืองจากได+รับอิทธิพลของกระแสนํ้าข้ึน
นํ้าลง เป�นเขตที่มีธาตุอาหารที่ได+จากการชะล+างผิวหน+าดินลงสู�แหล�งนํ้าและเป�นแหล�งอนุบาลสัตว$นํ้า
ต�างๆ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศของชายฝ��งทะเลแต�ละแห�งจะแตกต�างกันตามลักษณะธรณีวิทยาของหิน
เปลือกโลกที่เป�นองค$ประกอบของชายฝ��งและอิทธิพลจากการกระทําของคลื่นลมและกระแสนํ้า
บริเวณน้ันโดยบริเวณชายฝ��งทะเลแบ�งออกได+เป�น 4 เขตดังน้ี 

(1) เขตชายฝ��งทวีป (Continental shelf) เป�นบริเวณชายฝ��งทะเลที่
ลาดออกไปในทะเลมีความลึกต้ังแต� 0 - 200 เมตร โดยช�วงบนสุดเป�นเขตนํ้าข้ึนและนํ้าลง 

(2) เขตไหล�ทวีป (Continental slope) เป�นบริเวณที่อยู�ถัดจากเขต
ชายฝ��งออกมาประมาณทีร่ะดับความลึกต้ังแต� 200 - 4,000 เมตร ซึ่งเป�นเขตที่มีความชัน (Slop)  
มากที่สุด 

(3) เขตพื้นมหาสมุทร (Abyssal plain) เป�นบริเวณที่ราบขนาดลึก
มากคล+ายแอ�งกระทะมีความลึกมากกว�า 4,000 เมตรลงไป บริเวณน้ีไม�มีแสงสว�าง และ สิ่งมีชีวิต
อาศัยอยู�น+อยมาก ซึ่งประกอบด+วยที่ราบเนินเขาทิวเขา ร�องลึกและหุบเขา 

(4) เขตหุบเหว (Trenches zone หรือ Hadal zone) มีลักษณะเป�น 
หุบเหวแคบและลึกลงมาจากระดับ 6,000 เมตร เป�นเขตที่ไม�มีแสงสว�างและมีสิ่งมีชีวิตน+อยกว�า    
เขตอื่น ๆ 

(2.3.2) บริเวณทะเลเป�ด (Open sea) เป�นบริเวณที่ห�างออกจากชายฝ��ง 
พื้นที่มีความลาดชันเพิ่ม ข้ึนตามความลึกของนํ้า บริเวณน้ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง           
โดยมีแพลงก$ตอนเป�นสิ่งมีชีวิตพื้นฐานของโซ�อาหาร แต�ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลงเมื่อ
ระดับความลึกของแหล�งนํ้ามากข้ึนนอกจากน้ีเขตน้ียังมีความสําคัญในการเป�นแหล�งอนุบาลสัตว$นํ้า
และเป�นบริเวณที่ช�วยปOองกันคลื่นสูงไม�ให+ทําลายชายฝ��ง โดยบริเวณทะเลป�ดสามารถแบ�งเขต 
ได+เป�น 3 เขต คือ เขตที่แสงส�องถึง เขตแสงน+อย และเขตที่ไม�มีแสง ดังน้ี 
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(1) เขตที่แสงส�องถึง (Photic zone) เป�นบริเวณนํ้าที่มีแสงเข+ม 
(Euphotic zone) เพียงพอต�อการสังเคราะห$ด+วยแสงทําให+แพลงตอนพืชและสาหร�ายทะเลเจริญได+ดี 
ซึ่งบริเวณน้ีจะลึกประมาณ 100 - 200 เมตร 

(2) เขตแสงน+อย (Dysphotic zone) เป�นบริเวณที่อยู�ถัดมาจาก   
เขตที่แสงส�องถึงหรือเขตแสงเข+ม มีความลึกประมาณ 200 - 1,000 เมตร โดยบริเวณน้ีแสงที่ส�องลง
ไปถึงส�วนใหญ�เป�นแสงคลื่นสั้นซึ่งไม�เหมาะต�อการดํารงชีวิตของพวกผู+ผลิต 

(3) เขตที่ไม�มีแสง (Aphotic zone) บรเิวณน้ีอยู�ถัดจากบริเวณ             
เขตแสงน+อยลงไปมีความลึกประมาณ 1,000 เมตร ข้ึนไปเป�นบริเวณทีม่ืดทั้งกลางวันและกลางคืน    
จึงไม�มผีู+ผลิตอาศัยอยู� สัตว$ทีอ่าศัยในบรเิวณน้ีจะมีตาทีบ่อดสนิท และเป�นผู+ล�ามากกว�าการกินพวก
ซากอินทรีย$ โดยสัตว$ในกลุ�มน้ีจะมีฟ�นที่แหลมคมและมีปากขนาดใหญ� โดยปรมิาณออกซเิจนในเขตน้ี
จะค�อย ๆ เพิ่มข้ึนตามระดับความลึก เน่ืองจากมีกระแสนํ้าเย็นจากบริเวณข้ัวโลก ซึง่มีออกซเิจน
ละลายอยู�สงูเข+ามาผสมโดยเขตน้ีแบ�งย�อยออกเป�น 2 บริเวณ คือ เขตบาทิลเพเลจิก(Bathy pelagic 
zone) ซึ่งเป�นเขตทีม่ีความลึกประมาณ 1,000 - 4,000 เมตร และเขตอะบสิโซเพเลจกิ (Abyssope-
latic zone) ซึ่งเป�นเขตที่อยู�ถัดออกมาจนถึงก+นสมุทรมีความลึกมากกว�า 4,000 เมตร  (สุวัจน$ ธัญรส, 
2557) 

 

ภาพท่ี 1.10 การแบ�งเขตนํ้าในแหล�งนํ้าเค็ม 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Barnes  and  Hughes (2009) 

 
3) แหลPงนํ้าใตดิน (Ground Water) แหล�งนํ้าน้ีเป�นส�วนหน่ึงของวัฎจักรนํ้าเกิด

จากการตกของฝน หรือหิมะหรือนํ้าในบรรยากาศ และเกิดการไหลซึมจากผิวดินผ�านช้ันดินและ 
หินลงไป และเกิดการกักขังอยู�ตามช�องว�างระหว�างอนุภาคดินและหิน หรือรอยแยกหรือรอยแตกของ
หินเกิดเป�นช้ันนํ้าใต+ดิน ซึ่งแหล�งนํ้าใต+ดินมักมีคุณภาพที่ดีเน่ืองจากผ�านการกรองจากช้ันดินหรือหิน 
แต�อาจมีแร�ธาตุสูงกว�านํ้าผิวดิน เช�น นํ้าบาดาล โดยปริมาณนํ้าบนผิวโลกทั้งหมดจะประกอบด+วย 
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นํ้าใต+ดินทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็มมีประมาณร+อยละ 1.69 หรือปริมาณ 23,400 ลูกบาศก$กิโลเมตร โดย
ประเทศไทยนํ้าใต+ดินส�วนใหญ�มักพบอยู�ตามเขตราบลุ�มแม�นํ้าตอนล�างบริเวณกรุงเทพมหานคร 
และบริเวณใกล+เคียง มีปริมาณนํ้าบาดาลที่กักเก็บทั้งประเทศประมาณ 1.13 ล+านลูกบาศก$เมตร  
ซึ่งเป�นนํ้าใต+ดินที่สามารถนําข้ึนมาใช+ประโยชน$ได+โดยไม�ส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศปริมาณ 
41,277 ล+านลูกบาศก$ เมตรต�อป� และนํ้าใต+ ดินที่ ถูกพัฒนาและมีการนํามาใช+ประโยชน$แล+ว 
26,277 ล+านลูกบาศก$เมตรต�อป� โดยแต�ละป�จะมีการนํานํ้าบาดาลมาใช+ประโยชน$ทั้งสิ้นประมาณ
15,000 ล+านลูกบาศก$ เมตรต�อป�  ซึ่ ง คุณภาพนํ้าอยู� ในเกณฑ$มาตรฐานที่ ใช+บริ โภคได+ตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2560) แหล�งนํ้าใต+ดินเป�นแหล�งนํ้าที่
มีความสําคัญหลายประการ เช�น ช�วยในกระจายตัวของพรรณพืช เป�นตัวทําละลายและตกตะกอน
เป�นสารประกอบหลายชนิดใต+พื้นดิน รวมถึงเป�นแหล�งนํ้าที่มนุษย$นํามาใช+ประโยชน$ในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรกรรม โดยแหล�งนํ้าใต+ดิน แบ�งออกเป�น 2 เขต คือ เขตสัมผัสกับอากาศ และ 
และเขตอิ่มตัวด+วยนํ้า (ภาพที่ 1.11) ดังน้ี  

(3.1) เขตสัมผัสกับอากาศ(Aeration zone) หมายถึง บริเวณที่อยู�ติดกับ     
ใต+ผิวดินในส�วนน้ีช�องว�างจะมีทั้งนํ้าและอากาศแทรกอยู�นํ้าใต+ดินที่ถูกกักเก็บน้ีเรียกว�า“นํ้าในดิน” 
(Suspended water หรือ Vadose water) นํ้าส�วนน้ีจะไม�ซึมผ�านลงไปยังส�วนที่ลึกกว�าน้ีและไม�
สามารถดูดข้ึนมาใช+ได+ (ทวีศักด์ิ ระมิงค$วงศ$, 2546) เน่ืองจากเกิดแรงยึดเหน่ียวระหว�างโมเลกุลของนํ้า
กับหินและแรงยึดเกาะระหว�างโมเลกุลของนํ้าด+วยกันเองปริมาณของนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู�
ตลอดเวลาโดยส�วนเขตสัมผัสกับอากาศสามารถแบ�งย�อยได+อีก 3 ส�วน คือ 

(3.1.1) เขตความช้ืนในดิน (Belt of soil Moisture) เป�นบริเวณที่อยู�
บนสุดของเขตอิ่มตัวด+วยนํ้าซึ่งเป�นบริเวณที่พืชสามารถดูดซึมนํ้านําไปใช+ประโยชน$ได+แล+วปล�อย
กลับคืนสู�บรรยากาศโดยการคายนํ้าหรือบางครั้งความช้ืนในดินจะระเหยสู�บรรยากาศโดยตรง 

(3.1.2) เขตช้ันกลาง (Inter mediate belt) เป�นเขตที่อยู�ระหว�างเขต
ความช้ืนในดินและเขตนํ้าซึม นํ้าในเขตน้ีจะเกาะดินด+วยแรงดึงดูดระหว�างอนุภาค จึงมีการเคลื่อนที่
ของนํ้าได+ช+ามาก นํ้าในเขตน้ีจะมีปริมาณที่เพิ่มข้ึนได+ในช�วงที่มีปริมาณนํ้าฝนมากจะมีนํ้าซึมของนํ้าจาก
ผิวดินลงมาเพิ่มเติมนํ้าในส�วนน้ี ซึ่งเขตช้ันกลางเป�นเขตทางผ�านของนํ้าไปสู�เขตที่ลึกกว�า โดยบางพื้นที่
จะไม�มีเขตน้ี  

(3.1.3) เขตนํ้าซึม (Capillary fringe) เป�นบริเวณที่รับรองรับนํ้าจากเขตที่
อิ่มตัวด+วยนํ้า มีความหนาต้ังแต� 2 -3  เซนติเมตร ถึง 2 - 3 เมตร อยู�กับขนาดช�องว�างในดิน ซึ่งเขต
นํ้าซึมน้ีลักษณะคล+ายกระดาษซับนํ้าโดยจะมีนํ้าจากเขตที่อยู�เบื้องล�างซึมข้ึนมาตามแรงดึงดูดระหว�าง
โมเลกุลของดินหรือหินกับนํ้าซึ่งมีแรงดันให+นํ้าสูงข้ึนมาถึงส�วนบนของขอบแรงดันนํ้า (Capillary 
fringe) ซึ่งจะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2 เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร นํ้าที่ถูกกักเก็บอยู�ในบริเวณน้ี
เรียกว�า “นํ้าดูดซึม”(Capillary water) 

(3.2) บริเวณท่ีอ่ิมตัวดวยนํ้า (Saturated zone) เป�นบริเวณที่อยู�ใต+ส�วน   
สัมผัสกับอากาศ ช�องว�างในหินส�วนน้ีจะมีนํ้าแทรกตัวขังอยู�เต็มทุกช�องว�างในดินจึงเรียกเขตน้ีว�า“นํ้า
ใตดินหรือนํ้าบาดาล” (Ground water) และส�วนผิวบนของส�วนอิ่มตัวด+วยนํ้าซึ่งต�อกับส�วนสัมผัส
อากาศเรียกว�า“ระดับนํ้าใตดิน”(Water table) เน่ืองจากการสะสมนํ้าใต+ดินที่ไม�อาจซึมต�อไปได+แต�
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ระดับนํ้าใต+ดินจะไม�คงที่แน�นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าใต+ดินจะข้ึนอยู�กับจํานวนนํ้าฝนทีผ่�าน
ลงมายังส�วนที่สัมผัสอากาศ และข้ึนอยู�กับการสูญเสียหรือการถูกปลดปล�อยออกไปของนํ้าซึ่งเกิดจาก
ทั้งสภาพแวดล+อมธรรมชาติและการกระทําของมนุษย$ ระดับนํ้าใต+ดินอาจอยู�ลึก 2 - 3 เมตรถึงหลาย
ร+อยเมตรใต+ผิวดิน ส�วนในแถบภูมิอากาศร+อนและแห+งแล+งที่มีฝนตกน+อยและมีการระเหยกลายเป�นไอ
ม า ก   ร ะ ดั บ นํ้ า ใ ต+ ดิ น จ ะอ ยู� ลึ ก ม า ก  ส� ว นบ ริ เ ว ณ ใก ล+ ลํ า ธ า ร แ ม� นํ้ า ท ะ เ ล ส าบ ห รื อ 
แหล�งนํ้าอื่น ๆ ระดับนํ้าใต+ดินจะอยู�ใกล+ผิวดินมากและระดับนํ้าใต+ดินจะลาดเอียงใกล+แหล�งนํ้า 
ที่อยู�ใกล+มาก (ฟองสวาท สุคนธ$  สิงพราชวราพันธ$, 2548 ) 

 
 

 

ภาพท่ี 1.11 การแบ�งเขตช้ันนํ้าและประเภทของนํ้าใต+ดินเขตต�างๆ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก  Fetter (2001) 

 
1.5.2 แหลPงนํ้าท่ีมนุษยpสรางขึ้น(Man -made habitats) คือ แหล�งนํ้าที่สร+างข้ึนเพื่อใช+

ประโยชน$ในกิจกรรมต�างๆตามวัตถุประสงค$ของมนุษย$ ได+แก� การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟOา การประมง คมนาคมและการท�องเที่ยว เป�นต+น 
นอกจากน้ีแหล�งนํ้าที่มนุษย$สร+างข้ึนยังช�วยลดป�ญหาการเกิดอุทกภัยในฤดูฝน เช�น การสร+างเข่ือน   
อ�างเก็บนํ้า ฝายทดนํ้า คลองชลประทาน คูคลองส�งนํ้าและบ�อ เป�นต+น ประเทศไทยมีเข่ือนเก็บนํ้า
ขนาดใหญ�มีทั้งหมด 34 เข่ือน เป�นแหล�งเก็บนํ้าที่มีปริมาณนํ้ากักเก็บสูงสุดร+อยละ 87 ของนํ้าทั้งหมด
ในแหล�งเก็บนํ้า มีปริมาณนํ้าใช+ได+ 47,231 ล+านลูกบาศก$เมตรต�อป� ส�วนเข่ือนขนาดกลางมีทั้งหมด 
448 เข่ือน มีปริมาณนํ้าใช+ได+ 47, 231 ล+านลูกบาศก$เมตรต�อป� คิดเป�นร+อยละ 87 ของนํ้าทั้งหมด 
ในแหล�งเก็บนํ้า  และแหล�งเก็บนํ้าขนาดเล็ก 364,147 แห�ง คิดเป�นร+อยละ 5 ของแหล�งเก็บนํ้าทั้งหมด  
ปริมาณนํ้าใช+ได+ 2,640 ล+านลูกบาศก$เมตรต�อป� ที่เหลือไหลลงสู�ทะเล 70,889 ล+านลูกบาศก$เมตรต�อป� 
(ศูนย$ประสานงานด+านบริหารจัดการนํ้า, 2559) แหล�งนํ้าที่มนุษย$สร+างข้ึน เช�น เข่ือนซานเสียต+าปOา 
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(Three Gorges Dam) ในประเทศจีน ซึ่งเป�นเข่ือนที่ใหญ�ที่สุดในโลกรองลงมา คือ เข่ือนอิไตปู 
(Itaipú)  ต้ังอยู�ระหว�างประเทศบราซิลกับประเทศปารากวัย ส�วนประเทศไทย ได+แก� เข่ือนภูมิพล 
จังหวัดตาก เข่ือนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ$ และเข่ือนอุบลรัตน$ จังหวัดขอนแก�น เป�นต+น 

  

             ก. เข่ือนซานเสียต+าปOา ประเทศจีน               ข. เข่ือนภูมิพล  จังหวัดตาก 

ภาพท่ี 1.12 แหล�งนํ้าที่มนุษย$สร+างข้ึน 
ที่มา : ก. http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci1/?p=42 
        ข. http://www.brandage.com/article/1971/Bhumibol-Dam 
 
1.6 ความสําคัญของนํ้า 

นํ้าเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต�อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู�อาศัยบนโลกน้ีซึ่งหาก
โลกน้ีปราศจากนํ้าสิ่งมีชีวิตก็ไม�สามารถดํารงชีวิตอยู�ได+ สําหรับมนุษย$นอกจากนํ้าจะเป�นป�จจัยพื้นฐาน
ที่ใช+ในการดํารงชีวิตแล+วนํ้ายังถูกนํามาใช+เป�นป�จจัยในการผลิตที่สําคัญในภาคเกษตร อุตสาหกรรม    
การบริการและการรักษาระบบนิเวศน$ อีกทั้งนํ้ายังเป�นป�จจัยหลักในการพัฒนาประเทศ (Global 
Water Partnership : GWP) มีความสัมพันธ$เช่ือมโยงกับความมั่นคงด+านต�าง ๆ เช�น ความมั่นคงด+าน
อาหาร พลังงาน สิ่งแวดล+อม รวมทั้งนํ้ายังช�วยลดความยากจนและนํามาสู�การพัฒนาและความมั่งค่ัง
ของประเทศได+ (Grey and Sadoff, 2007) ดังน้ัน นํ้าจึงมีความสําคัญในด+านต�าง ๆ ดังน้ี  

1.6.1นํ้าเปaนองคpประกอบในรPางกายมนุษยp ในร�างกายของมนุษย$มีนํ้าเป�นองค$ประกอบ
ประมาณร+อยละ 70 ของนํ้าหนักตัว แบ�งได+เป�น 3 ส�วน คือ นํ้าที่ประกอบอยู�ภายในเซลล$ประมาณ
ร+อยละ 60 นํ้าที่อยู�นอกเซลล$ประมาณร+อยละ 30 นํ้าที่อยู�ในเน้ือเย่ือและนํ้าเลือดอีกไม�เกินร+อยละ10 
โดยนํ้าในร�างกายทําหน+าที่สําคัญ ดังน้ี 

1) นํ้าเป�นตัวทําละลาย ทําหน+าที่ละลายสารอาหารต�างในร�างกาย เช�น นํ้าตาลกลูโคส 
กรดอะมิโน วิตามิน แร�ธาตุและสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดเล็กอื่น ๆ 

2) นํ้าช�วยทําให+ปฏิกิริยาเคมีต�าง ๆ ในเมทาบอลิซึม เช�น การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
(Hydrolysis) ของสารอาหารในร�างกายให+เกิดข้ึนได+อย�างสมบูรณ$ 
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3) นํ้าที่เป�นของเหลวของเลือด ทําหน+าที่ขนส�งอาหารช�วยลําเลียงอาหารที่ย�อยแล+ว 
เกลือแร� ฮอร$โมน แอนติบอดีและออกซิเจนไปให+เซลล$ในส�วนต�าง ๆ ของร�างกาย อีกทั้งยังนําของเสีย
และกXาซคาร$บอนไดออกไซด$จากเซลล$ออกจากร�างกาย หากขาดนํ้ากระบวนการไหลเวียนของเลือด
และกระบวนการขับถ�ายของเสียในร�างกายจะไม�สามารถเกิดข้ึนได+ 

4) นํ้าช�วยหล�อลื่นและรักษาความชุ�มช้ืนให+กับอวัยวะต�าง ๆ เช�น นํ้าในไขสันหลัง 
ไขข+อ กระดูกอ�อน ซึ่งช�วยลดการเสียดทานของข+อต�อหรือกระดูกและจะช�วยลดอาการอักเสบไขข+อ 
หรือไขสันหลังได+ และนํ้าลายช�วยในการเค้ียวหรือกลืนอาหารและช�วยทําให+ส�งผ�านอาหารสู�หลอด
อาหารได+ง�าย นอกจากน้ีนํ้ายังรักษาความชุ�มช้ืนให+เน้ือเย่ือในร�างกาย เช�น ดวงตา จมูก ปาก ในเลือด
กระดูกและสมอง 

5) นํ้าช�วยในการขับถ�ายและกําจัดของเสียออกจากร�างกาย ปริมาณนํ้าที่เพียงพอจะ
ช�วยให+ร�างกายของขับถ�ายของเสียหรือสารต�าง ๆ ออกนอกร�างกายผ�านเหงื่อ การถ�ายป�สสาวะ และ
อุจจาระ ซึ่งในแต�ละวันมนุษย$จะมีการขับนํ้าออกทางป�สสาวะประมาณ 500 - 2,300 มิลลิลิตร ดังน้ัน
นํ้าจึงช�วยลดอาการท+องอืด ท+องผูก ผิวหนังแห+ง และอ�อนเพลีย เป�นต+น 

6) นํ้าช�วยรักษาอุณหภูมิของร�างกายให+คงที่ เมื่ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ยนแปลง
ร�างกายของมนุษย$สามารถที่จะปรับตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิในร�างกายให+ปรกติประมาณ 37 องศา
เซลเซียส แต�เมื่ออุณหภูมิรอบข+างเพิ่มสูงข้ึนร�างกายจะคายความร+อนผ�านออกมาทางเหงื่อและจาก
การระเหย ซึ่งทําให+อุณหภูมิของร�างการเย็นข้ึนโดยการที่เลือดจะถูกส�งไปยังบริเวณที่อยู�ใกล+กับ
ผิวหนังซึ่งสามารถระบายความร+อนและนําความร+อนมาสู�ร�างกายได+ และในสภาพแวดล+อมที่หนาวเย็น
ผิวหนังจะรักษาอุณหภูมิร�างกายให+เหมาะสมโดยการยับย้ังการหลั่งเหงื่อเพื่อลดการระบายความร+อน
ซึ่งจะช�วยรักษาความร+อนภายในร�างกาย โดยพลาสมาในเลือดมีนํ้าเป�นองค$ประกอบถึงร+อยละ 92 จึง
มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร+างความสามารถในการดูดซับความเป�นกรดของร�างกาย หมุนเวียน
แอนติบอดีจากระบบภูมิคุ+มกันและควบคุมความสมดุลของการออสโมซิส (Osmosis) ซึ่งช�วยรักษา
อุณหภูมิร�างกายให+เหมาะสม 

7) นํ้าช�วยปOองไม�ให+ร�างกายขาดนํ้า ปกติมนุษย$ต+องการนํ้าประมาณวันละ 2 - 3 ลิตร
และหากเกิดการสูญเสียนํ้าออกจากร�างกายเมื่อร�างกายขาดนํ้าจะไปกระตุ+นการทํางานของ 
สมองส�วนกลาง (Hypothalamus) ทําให+เกิดความรู+สึกกระหายนํ้าคอแห+งและนําไปสู�ภาวะขาดนํ้า
(Dehydration) คือ หนังเหี่ยว  ตาลึก  ลิ้น  ปาก คอแห+ง มีไข+สูงอาเจียน และท+องร�วงได+  โดยเฉพาะ
นักกีฬาที่มีการสูญเสียนํ้าออกจากร�างกายถึงร+อยละ 6 -10 ของนํ้าหนักตัว จึงจําเป�นต+องด่ืมนํ้าเข+าไป
เพื่อให+ร�างกายสามารถฟ��นฟูระดับความชุ�มช้ืนตามธรรมชาติของร�างกาย นอกจากน้ีการด่ืมนํ้าช�วยใน
การรักษาป�ญหาสุขภาพอื่น ๆ เช�น การติดเช้ือกระเพาะป�สสาวะและทางเดินป�สสาวะ เป�นต+น 

1.6.2 การอุปโภคและบริโภค มนุษย$นํานํ้ามาใช+ประโยชน$โดยตรงในการอุปโภคและ
บริโภคร+อยละ 11 ของปริมาณนํ้าที่ใช+ทั้งหมด โดยนํามาใช+เพื่อเป�นประโยชน$หลายประการ เช�นนํ้าด่ืม 
การปรุงอาหาร ชําระล+างร�างกาย ใช+สําหรับทําความสะอาดบ+านหรือเสื้อผ+า ปลูกพืชหรือทําสวน 
โดยปริมาณนํ้าเฉลี่ยที่มนุษย$ต+องการใช+สําหรับการอุปโภคบริโภคต�อวันประมาณ 50 ลิตร (Kibona 
et al., 2009) อัตราการใช+นํ้าของประชากรในแต�ละพื้นที่จะแตกต�างกันไปตามลักษณะความเจริญ
ของท+องถ่ินและมาตรฐานการครองชีพของประชากร โดยประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มาตรฐาน 
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การครองชีพสูงจะมีความต+องการใช+นํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคสูงกว�าพื้นที่ที่มีมาตรการการครอง
ชีพตํ่า ซึ่งจากการประมาณการปริมาณนํ้าด่ืมและนํ้าใช+ในครัวเรือนของชุมชนชนบทมีอัตราการใช+นํ้า
เพียง 50 ลิตรต�อคนต�อวัน แต�หากเป�นชุมชนเมืองขนาดใหญ�จะมีการใช+นํ้า 250 ลิตรต�อคนต�อวัน    
โดยประเทศที่ใช+นํ้ามากที่สุดได+แก�สหรัฐอเมริกามีการใช+นํ้าเฉลี่ย 575 ลิตรต�อคนต�อวัน รองลงมา คือ 
ออสเตรเลีย 493  ลิตรต�อคนต�อวัน และญี่ปุEน 373 ลิตรต�อคนต�อวัน (Schneps , 2016; WWF, 
2012) สําหรับประเทศไทยมีอัตราการใช+นํ้าระหว�าง 119 - 200 ลิตรต�อคนต�อวัน ซึ่งมากเป�นอันดับ 3  
ของอาเซียน (กรมทรัพยากรนํ้า, 2559) โดยปริมาณการใช+นํ้าทั้งหมดต�อคนต�อป�ในแต�ละทวีปทั่วโลก
ในป� พ.ศ. 2558 แสดงดังภาพที่ 1.13  
 

 
 

ภาพท่ี 1.13 แสดงการใช+นํ้าทั้งหมดต�อคนต�อป�ในแต�ละทวีปในป� พ.ศ. 2558 
ที่มา :  UN FAO, AQUASTAT  (2016)  

 

1.6.3 การใชนํ้าทางการเกษตรกรรม นํ้าเป�นป�จจัยสําคัญที่ช�วยส�งเสริมการเกษตรกรรม  
ที่สําคัญ ได+แก� การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว$และการทํานาเกลือ เป�นต+น โดยภาคการเกษตรกรรมเป�น 
ภาคส�วนที่มีการนํานํ้ามาใช+ประโยชน$มากที่สุดคือ ร+อยละ 70 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ใช+ โดยเฉพาะ
เกษตรชลประทานที่มีการขยายการผลิตที่สูงข้ึนต้ังแต�ศตวรรษที่ 20 ทําให+ร+อยละ 80 ของนํ้าที่ใช+
สําหรับการเกษตรกรรมมาจากการชลประทาน โดยทวีปเอเชียเป�นพื้นที่มีระบบชลประทานสูงสุดถึง 
ร+อยละ 70 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมดของโลก โดยประเทศที่มีพื้นที่เกษตรชลประทานมากที่สุด 
คือ เกาหลีใต+ มีพื้นที่มีถึงร+อยละ 73 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมา คือ ประเทศญี่ปุEน 
ร+อยละ 65 และจีน ร+อยละ 55 ส�วนในประเทศอื่น ๆ มีการพื้นที่เกษตรชลประทานร+อยละ 20 - 40   
โดยแต�ละพื้นที่ทั่วโลกจะมีอัตราการใช+นํ้าเพื่อทําการเกษตรในปริมาณที่แตกต�างกันข้ึนอยู�กับหลาย
ป�จจัย เช�น สภาพภูมิอากาศ ชนิดของพืช หรือเทคนิคการให+นํ้า เป�นต+น  ยุโรปมีการใช+นํ้าน+อยกว�า
ร+อยละ 16  ส�วนสหรัฐอเมริกามีการใช+นํ้าอยู�ในระหว�างร+อยละ 31 - 37 เอเชียและแอฟริกามี 
การใช+นํ้าอยู�ในระหว�างร+อยละ 47 - 79 และทวีปอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต+การใช+นํ้าอยู�ในช�วง 
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ร+อยละ 31 - 63 ส�วนประเทศไทยมีการทําเกษตรกรรมถึงร+อยละ 41 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 
ทําให+มีอัตราการใช+ในการเกษตรมากกว�าร+อยละ 79 ของนํ้าที่ใช+ทั้งหมดของประเทศ (FAO 2008; 
Lui et al; 2011; UN 2012) โดยปริมาณการใช+นํ้าทางการเกษตรของในแต�ละพื้นที่ทั่วโลก 
แสดงดังภาพที่ 1.14 
 

 
 

ภาพท่ี 1.14 ร+อยละการใช+นํ้าในการเกษตรทั่วโลก พ.ศ. 2557 
ที่มา: FAO, AQUASTAT data (2015) 

 

นํ้ามีความสําคัญทางเกษตรกรรมหลายประการโดยเฉพาะต�อพืช ดังน้ี 
1) นํ้าเป�นองค$ประกอบในเซลล$ของพืช โดยในเซลล$ของพืชทุกชนิดจะมีนํ้าเป�นองค$ประกอบ 

ได+แก� กลุ�มพืชล+มลุก (Herbaceous plan) มีนํ้าเป�นองค$ประกอบร+อยละ 80 - 90 ของนํ้าหนักสด 
ส�วนกลุ�มพืชที่มีเน้ือไม+ (Woody plant) เช�น ไม+พุ�มหรือไม+ต+นจะมีนํ้าเป�นองค$ประกอบร+อยละ  
80 - 90 ของนํ้าหนักสด ซึ่งพืชแต�ละชนิดจะมีนํ้าเป�นองค$ประกอบมากหรือน+อยจะข้ึนกับชนิดของพืช
และอายุของพืช (Kramer and Boyer, 1995) (ตารางที่1.5)  
 

ตารางท่ี 1.5 ปริมาณนํ้าในแต�ละส�วนของพืชต�อร+อยละนํ้าหนักสดของพืชบางชนิด 
 

ส�วนของพืช ชนิดพืช ร+อยละของนํ้าในพืช 
ราก    ข+าวบาร$เลย$ 93 

    แครอท 88.2 
    ทานตะกัน 71 

ลําต+น    หน�อไม+ฝร่ัง 88.3 
    ทานตะวัน 87.5 
    ต+นสน Pinusbanksiana 48 - 61 
    ต+นสน P. echinata 50 - 60 

ใบ    ผักกาดหอม 94.8 
    ทานตะวัน 81 



29 
 

 
ตารางท่ี 1.5 ปริมาณนํ้าในแต�ละส�วนของพืชต�อร+อยละนํ้าหนักสดของพืชบางชนิด (ต�อ) 
 

ส�วนของพืช ชนิดพืช ร+อยละของนํ้าในพืช 
ใบ    กะหลํ่าปลี 86 
    ข+าวโพด 77 

ผล    มะเขือ 94.1 
    แตงโม 92.1 
    สตอเบอร่ี 89.1 
    แอปเป��ล 84 
    ส+ม 80 - 90 

เมล็ด    ข+าวโพดหวาน 84.8 
    ข+าวบาร$เลย$ 10.1 

    ถั่ว 5.1 

ที่มา : Kramer (1983) 
 

2) นํ้าช�วยทําให+เซลล$ของพืชเต�ง นํ้าเป�นป�จจัยสําคัญในการขยายตัวและการเจริญเติบโต
ของพืช ซึ่งการเคลื่อนที่ที่เกิดจากความเต�งของเซลล$พืชมีความสําคัญต�อการเป�ดป�ดของ ปากใบ     
การเคลื่อนไหวของพืชและกลีบดอกไม+ ซึ่งจะแตกต�างกันตามโครงสร+างของพืช และหากพืชขาดนํ้าจะ
ทําให+เซลล$เหี่ยวมีผลทําให+การเจริญเติบโตของพืชชะงักลง ในการทําการเกษตรกรรมแต�ละประเภท
จะมีความต+องการใช+นํ้าในปริมาณที่แตกต�างกันตามประเภทของแต�ละกิจกรรม ซึ่งเกิดจากหลาย
ป�จจัย เช�น สภาพภูมิอากาศ ชนิดของพืชและสัตว$ช�วงการเจริญเติบโต สภาพอากาศ และชนิดของดิน 
หรือเทคนิคการให+นํ้าเป�นต+น ดังแสดงในตารางที่ 1.6 
 

ตารางท่ี 1.6 ปริมาณนํ้าที่ต+องการใช+สําหรบักจิกรรมเกษตรกรรมแต�ละประเภท 
 

กิจกรรมทางการเกษตร ปริมาณนํ้าตองการใช 
  การเพาะปลูก  
  - ทํานาข+าว  ความลึกประมาณ 1,300 มิลลิเมตร 
   - พืชไร� 1 ไร� ความลึกประมาณ 300 - 400 มิลลิเมตร 
   - ผักและไม+ผลยืนต+น ความลึกประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร 
  การเล้ียงสัตวp  
  - วัวและควาย 50 ลิตร/ตัว/วัน 
- - หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน 
  - ไก� 0.15 ลิตร/ตัว/วัน 
-  ห�าน ไก� เป�ด 0.20 ลิตร/ตัว/วัน 
  การประมง ลึกไม�น+อยกว�า 1 เมตร 
ที่มา : ระบบข+อมูลกฎหมายด+านบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้า (2559) 
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3) นํ้าเป�นตัวทําละลาย นํ้าช�วยในการละลายกXาซ แร�ธาตุ และสารต�างๆ ที่ผ�านเข+าสู�เซลล$
ของพืช โดยการซึมผ�านทางผนังเซลล$ (Cell wall) และเย่ือหุ+มโพรโทพลาสซึม (Protoplasmic 
membranes) เป�นผลทําให+ของเหลวเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งมีผลทําให+เกิดการลําเลียงสารอาหารของพืช 
เช�น กลูโคส ซูโคสและกXาซชนิดต�าง ๆ  ไปยังส�วนต�าง ๆ ของพืช 

4) นํ้าเป�นสารต้ังต+นในการทําปฏิกิริยาและกระบวนการที่สําคัญต�าง ๆ ของพืช เช�น 
กระบวนการสังเคราะห$ด+วยแสงของพืช และกระบวนการไฮโดรไลซิส เช�น การย�อยสลายแปOงเป�น
นํ้าตาลในเมล็ดต+นกล+า การขนส�งคาร$บอนไดออกไซด$ในกระบวนการสังเคราะห$ด+วยแสง รวมถึง
กระบวนการเปลี่ยนไนไตร$ทให+เป�นไนเตรท เป�นต+น 

1.6.4 การใชนํ้าทางดานอุตสาหกรรม นํ้าถูกนํามาใช+ในอุตสาหกรรมเพื่อใช+ในกระบวน 
การผลิต ล+างของเสีย หล�อเครื่องจักร ระบายความร+อนจากเครื่องจักร หรือตัวทําละลาย  
และเป�นองค$ประกอบในผลิตภัณฑ$ รวมถึงการใช+นํ้าเป�นแหล�งพลังงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมต�างๆ 
เช�น การสูบนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย การแยกเกลืออกจากนํ้า รวมถึงการขนส�งวัตถุดิบเข+าสู�โรงงานหรือ
ขนสินค+าที่ผลิตได+ออกสู�ตลาดอีกด+วย (Du Plesis, 2017) ดังน้ันนํ้าจึงเป�นป�จจัยที่สําคัญสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยอัตราการใช+นํ้าในอุตสาหกรรมทั่วโลกจะแตกต�างกันข้ึนอยู�กับลักษณะ 
ความเจริญทางเศรษฐกิจของแต�ละพื้นที่ โดยประเทศที่พัฒนาแล+วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงจะมี
การใช+นํ้าทางอุตสาหกรรมมากกว�าร+อยละ 40 ส�วนในประเทศที่ด+อยพัฒนาจะมีอัตราการใช+นํ้า
ประมาณร+อยละ 5  สําหรับประเทศไทยมีอัตราการใช+นํ้าในภาคอุตสาหกรรมน+อยกว�าร+อยละ16 
(FAO, 2008) (ภาพที่1.15) ป�จจุบันประเทศในทวีปเอเชียซึ่งเป�นประเทศกําลังพัฒนามีการการพัฒนา
ด+านอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึนจากเดิมทําให+มีอัตราการใช+นํ้าที่เพิ่มสูงข้ึน (Kibona et al. 2009; Lui et 
al. 2011) โดยอุตสาหกรรมแต�ละประเภทจะมีความต+องการใช+นํ้าในปริมาณแตกต�างกันตามประเภท
ของอุตสาหกรรมแสดงดังตารางที่ 1.7 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1.15 ร+อยละการใช+นํ้าในอุตสาหกรรมทั่วโลก พ.ศ. 2557 
ที่มา : FAO, AQUASTAT data (2015) 
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ตารางท่ี 1.7 ปริมาณความต+องการใช+นํ้าในอุตสาหกรรมประเภทต�าง ๆ  
 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

รายละเอียดอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณความต+องการใช+นํ้า 
(ลูกบาศก$เมตร/ไร�/วัน) 

ช้ินส�วนอุปกรณ$ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส�วน อุปกรณ$ต�าง ๆ 6 
เคมี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ$ 8 
อาหาร อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องด่ืม 12 
โลหะ อุตสาหกรรมถลุง หล�อโลหะ 5 
ที่ไม�ใช�โลหะ ผลิตภัณฑ$อโลหะ เช�น แก+วกระเบื้องเคลือบ ปูน  8 
กระดาษ อุตสาหกรรมกระดาษ เช�น ผลิตเย่ือกระดาษ ภาชนะ

จากกระดาษ  เป�นต+น 
4 

หนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย+อมสี 5 
ไม+ ผลิตภัณฑ$ไม+ เครื่องเรือน 3 
กลางแจ+ง อุตสาหกรรมกลางแจ+ง เช�น โม�หรือบดหิน ดูดทราย 

เผาถ�าน หีบฝOาย อบเมล็ดพืช เป�นต+น  
4 

อื่น ๆ  อุตสาหกรรมทั่วไป 7 
ที่มา: กรมชลประทาน (2554) 
 

1.6.5 ใชนํ้าในการผลิตกระแสไฟฟ]า การผลิตไฟฟOาจากพลังงานนํ้าจะอาศัยพลังงานจลน$
ของนํ้าโดยการปล�อยให+นํ้าไหลจากที่สูงลงมาสู�ที่ตํ่า หรือการข้ึนลงของคลื่นไปขับเคลื่อนกังหันให+ไป
ป��นเครื่องกําเนิดไฟฟOาเพื่อผลิตกระแสไฟฟOา โดยพลังงานจากนํ้าเป�นพลังที่สะอาดเพราะไม�สร+าง
มลพิษต�อสิ่งแวดล+อมมีต+นทุนในการผลิตตํ่า ผลิตใหม�ได+อย�างรวดเร็วและไม�ทําให+คุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลง ซึ่งพลังงานไฟฟOาจากนํ้าเป�นพลังงานหมุนเวียนชนิดหน่ึงที่มีการใช+กันอย�างแพร�หลาย
กว�าร+อยละ 20 ของไฟฟOาที่ใช+กันทั่วโลกได+มาจากพลังงานนํ้า สําหรับประเทศไทยได+ดําเนินการ 
นําพลังงานนํ้ามาผลิตกระแสไฟฟOาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507 คือ เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งป�จจุบัน
ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟOาจากพลังนํ้ารวมทั้งสิ้น 2,999.86 เมกะวัตต$ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ$พลังงาน, 2559)  

1.6.6 ใชในการคมนาคม การคมนาคมทางนํ้ามีบทบาทสําคัญในการขนส�งสินค+าและ 
การเดินทางของมนุษย$ต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ถึงแม+ป�จจุบันจะมีเส+นทางการขนส�งที่สะดวกมากข้ึน
แต�การขนส�งทางนํ้ายังได+เปรียบเน่ืองจากสามารถขนส�งของได+จํานวนและนํ้าหนักมาก ค�าใช+จ�ายน+อย
และใช+พลังงานน+อยกว�าเมื่อเทียบกับการขนส�งทางอื่น อย�างไรก็ตามการขนส�งทางนํ้าบางพื้นที่อาจ
ใช+ได+ไม�ตลอด เน่ืองจากข+อจํากัด เช�น มีเกาะแก�งเป�นจํานวนมาก ระดับนํ้าที่ข้ึนลงตามฤดูกาลทําให+ 
การขนส�งบางช�วงไม�สะดวก 

1.6.7 ใชเปaนแหลPงพักผPอนหยPอนใจ แหล�งนํ้ามีทิวทัศน$ธรรมชาติที่สวยงาม เช�น นํ้าตก 
แม�นํ้า ทะเล ทะเลสาบ หนองและบึง เป�นแหล�งอาศัยของสัตว$นํ้าและนกนํ้านานาชนิด จึงทําให+ 
แหล�งนํ้าธรรมชาติกลายเป�นสถานที่ท�องเที่ยว ที่ใช+พักผ�อนหย�อนใจ หรือทํากิจกรรมทางนํ้า เช�น กีฬา
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ทางนํ้า หรือดํานํ้าชมความงานของท+องทะเล ส�งผลทําให+แหล�งนํ้าเป�นแหล�งที่ช�วยสร+างรายได+ให+กับ 
คนในพื้นที่อย�างมาก โดยเฉพาะแหล�งท�องเที่ยวทางทะเลในเขตพื้นที่อันดามันและทะเลตะวันออก
ของประเทศไทยนับเป�นแหล�งท�องเที่ยวที่สร+างรายได+เข+าประเทศอย�างมาก 

1.6.8 นํ้าเปaนแหลPงอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบันมนุษย$ใช+
นํ้าในการดํารงชีวิตเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม คมนาคมขนส�งและค+าขาย ทําให+ในอดีต
มนุษย$ส�วนใหญ�ต้ังถ่ินฐานอยู�ใกล+แหล�งนํ้า จึงจัดว�านํ้าเป�นแหล�งทรัพยากรที่สําคัญในการดํารงชีวิต จึง
ส�งผลทําให+วิถีชีวิตของมนุษย$มีความสัมพันธ$ใกล+ชิดกับสายนํ้าซึ่งก�อให+เกิดการสร+างสรรค$อารยธรรม
ตามสภาพแวดล+อมที่อาศัยอยู� เช�น ในอดีตอารยธรรมโบราณที่เกิดข้ึนและเจริญรุ�งเรืองส�วนใหญ�จะอยู�
บริเวณลุ�มนํ้าทั้งสิ้น เช�น อารยธรรมเมโสโปเตเมียบริเวณที่ราบลุ�มแม�นํ้าไทกรีสและยูเฟรตีสอารยธรรม
อียิปต$โบราณบริเวณที่ราบลุ�มแม�นํ้าไนล$ อารยธรรมอินเดียบริเวณแม�นํ้าสินธุและอารยธรรมจีนบริเวณ
ที่ราบลุ�มแม�นํ้าฮวงโหสําหรับประเทศไทยอารยธรรมที่สําคัญ เช�น ลุ�มนํ้าเจ+าพระยา หรือดินดอน
สามเหลี่ยมเป�นพื้นที่อุดมสมบูรณ$และลํานํ้าไหลลงสู�ทะเล ทําให+มีการอพยพของคนหลายเผ�าพันธุ$ 
เข+ามาต้ังถ่ินฐานในพื้นที่จึงทําให+เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายข้ึนในพื้นที่ เป�นต+น 

1.6.9 ความสําคัญตPอระบบนิเวศ แหล�งนํ้าธรรมชาติเป�นส�วนหน่ึงในวัฎจักรนํ้าทําให+เกิด 
การหมุนเวียนของนํ้าอันเป�นป�จจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อีกทั้งนํ้ายังช�วย 
ในการรักษาสมดุลของสภาพแวดล+อม เช�น อุณหภูมิของโลก ฤดูกาล หรือช�วยในการเคลื่อนย+าย 
แร�ธาตุทําให+เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ$แก�ระบบนิเวศโดยรอบ และช�วยในการแพร�พันธุ$และขยายพันธุ$
พืชและสัตว$ และที่สําคัญสิ่งมีชีวิตต+องพึ่งพาอาศัยแหล�งนํ้าเพื่อใช+เป�นแหล�งที่อยู�อาศัยแหล�งเพาะพันธุ$ 
ขยายพันธุ$ของพืช และสัตว$นํ้านานาชนิดทําให+เกิดความสมบูรณ$ของวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส�งผลทํา
ให+เกิดความหลากหลายของพืชนํ้าและสัตว$นํ้าในระบบนิเวศทางนํ้าซึ่งเป�นแหล�งอาหารทีส่าํคัญสาํหรบั
มนุษย$ โดยเฉพาะในทะเลซึ่งนับว�าเป�นทรัพยากรที่ใหญ�ที่สุดในโลกทั้งด+านอาหาร ด+านพลังงาน และ
เช้ือเพลิง เช�น นํ้ามันและกXาซธรรมชาติ นอกจากน้ีนํ้ายังช�วยในการเจือจางสารอาหารหรือสารเคมีที่
ลงสู�แหล�งนํ้าทําให+ความเข+มข+นของสารเคมีน+อยลงซึ่งช�วยลดผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า จึงถือ
แหล�งนํ้าว�าเป�นทั้งแหล�งทรัพยากรที่สําคัญและเป�นแหล�งรองรับของเสียหรือสารต�าง ๆ  
 
1.7 ปrญหาของทรัพยากรนํ้า 

แม+ว�านํ้าเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช+ได+ไม�มีวันหมดแต�นํ้าทั้งหมด
บนโลกมีปริมาณของนํ้าจืดที่มนุษย$สามารถนํามาใช+ประโยชน$ได+น+อยมาก แต�เน่ืองจากนํ้าเป�นป�จจัย 
พื้นฐานที่สําคัญในด+านต�าง ๆ ดังน้ันจึงมีการนํานํ้ามาใช+ประโยชน$ใน 3 ภาคส�วนหลัก คือ ครัวเรือน
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งภาคเกษตรกรรมเป�นกิจกรรมที่มีการนํานํ้ามาใช+มากที่สุดถึงร+อยละ 
70 ของปริมาณนํ้าที่ใช+ไปทั้งหมด และมีมีแนวโน+วที่จะมีการขยายการผลิตที่สูงข้ึนเน่ืองจากมีระบบ
ชลประทานเข+ามาช�วย รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรมมีการนํานํ้ามาใช+ ร+อยละ 29 ของปริมาณนํ้าที่
ใช+ไปทั้งหมด และภาคครัวเรือนมีการนํานํ้ามาใช+ร+อยละ11 ของปริมาณนํ้าใช+ทั้งหมด(FAO, 2010; 
Lui et al. 2011) ซึ่งทั่วโลกจะมีอัตราการใช+นํ้าประมาณ 3,856 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป�ทวีปที่มี 
การใช+นํ้าสูงสุด คือ ทวีปเอเชียประมาณ 2,456 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป� รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา
ประมาณ 790 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป� ทวีปยุโรปประมาณ 374 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป� แอฟริกา
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ประมาณ 215 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป�และโอเชียเนีย 26 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป� ตามลําดับโดยพบว�า
พื้นที่ที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงจะมีการใช+นํ้าในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ส�วนมาตรฐานการครอง
ชีพระดับกลางถึงตํ่าจะมีการใช+นํ้าในภาคการเกษตรกรรมสูงสุด (ตารางที่1.8) 
 
ตารางท่ี 1.8 ป�ญหาของทรัพยากรนํ้า 

ที่มา : FAO (2010) 
 

 
 
 
 

 
ภูมิภาค 

ปริมาณนํ้าใชทัง้หมดในแตPละกจิกรม ปริมาณ
นํ้าใช

ทั้งหมด 

ปริมาณ 
นํ้าจืดที่ใช
ทั้งหมด 

ครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
km3/yr % km3/yr % km3/yr % 

 ทวีปแอฟริกา 21 10 9 4 184 86 215 215 
 แอฟริกาเหนือ 9 9 5 6 80 85 94 94 
 แอฟริกาใต+ทะเลทรายซาฮาร�า 13 10 4 3 105 87 121 121 
 ทวีปอเมริกา 126 16 280 35 385 49 791 790 
 อเมริกาเหนือ 88 15 256 43 258 43 603 602 
 อเมริกากลางและคาริเบียน 6 26 2 11 15 64 24 24 
 อเมริกาใต+ 32 19 21 13 112 68 165 165 
 ทวีปเอเชีย 217 9 227 9 2012 82 2456 2456 
 เอเชียตะวันตก 25 9 20 7 227 83 271 268 
 เอเชียกลาง 5 3 8 5 150 92 163 162 
 เอเชียใต+ 70 7 20 2 914 91 1004 1004 
 เอเชียตะวันออก 93 14 150 22 434 64 677 677 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต+ 23 7 30 9 287 84 340 340 
 ทวีปยุโรป 61 16 204 55 109 29 374 374 
 ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลาง 42 16 149 56 75 28 265 265 
 ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย 19 18 56 51 35 32 110 110 
 โอเชียเนีย 5 17 3 10 19 73 26 26 
 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด$ 5 17 3 10 19 73 26 26 
 ทั่วโลก 429 11 723 19 2710 70 3862 3865 
 ค�าครองชีพสูง 145 16 392 43 383 42 920 916 
 ค�าครองชีพปานกลาง 195 12 287 18 1136 70 1618 1616 

 ค�าครองชีพสูงต่ํา 90 7 44 3 1191 90 1324 132 
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1.7.1 ปrญหาทรัพยากรนํ้าของโลก 
ป�ญหาทรัพยากรนํ้าของโลกในป�จจุบัน คือ ป�ญหาด+านปริมาณและป�ญหาด+าน

คุณภาพนํ้าโดยจากตารางที่ 1.8 พบว�าหลายทวีปทั่วโลกนํานํ้าจืดมาใช+ในกิจกรรมต�าง ๆ ในปริมาณ
ค�อนข+ า งสู ง ขณะที่ ป ริม าณ นํ้าจื ดมี อ ยู� อย� า งจํ ากั ดทํ า ให+ ป� จ จุ บั นหลายประ เทศทั่ ว โ ลก 
เกิด “ปrญหาการขาดแคลนนํ้า” (Water Scarcity) คือ ความไม�เพียงพอของทรัพยากรนํ้าทั้ง 
ในด+านปริมาณและคุณภาพเพื่อสุขอนามัย การดํารงชีวิต การรักษาระบบนิเวศน$และการใช+เป�นป�จจัย   
ในการผลิต รวมทั้งไม�เพียงพอที่จะใช+สําหรับบรรเทาความเสี่ยงอันเกิดจากนํ้าที่กระทบต�อประชาชน
สิ่งแวดล+อม และเศรษฐกิจ (Grey and Sadoff, 2007) ป�ญหาการแคลนนํ้าเกิดข้ึนเน่ืองจากความ
ต+องการใช+นํ้าจืดเพิ่มสูงข้ึน แต�ปริมาณนํ้าจืดที่มีอยู�บนโลกมีอยู�อย�างจํากัดซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มข้ึน
ของจํานวนประชากร การขยายตัวและการพัฒนาทางด+านเกษตรกรรมและด+านเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงข้ึน 
เน่ืองจากจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงข้ึนประมาณ 80 ล+านคนต�อป� โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2543 มีจํานวนประชากรเพิ่มสูงข้ึนร+อยละ 1.31 - 2.31 ส�วนประเทศที่พัฒนาแล+ว 
มีอัตราการเพิ่มเพียงร+อยละ 0.31 และมีการคาดการณ$ว�าในป� พ.ศ. 2568 จะมีประชากรโลกเพิ่มข้ึน
ถึง 9.1 พันล+านคน (USCB, 2012) จากป�จจัยดังกล�าวทําให+มีความต+องการใช+นํ้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคเพิ่มสูงข้ึนในรูปของวอเตอร$ฟุตพริ้นท$ (Water footprint) เฉลี่ย 1,138 ลูกบาศก$เมตรต�อคน 
และการที่จํานวนประชากรเพิ่มข้ึนทําให+มีการขยายตัวทางด+านเกษตรกรรมสูงข้ึนเพื่อผลิตอาหารให+
เพียงพอกับความต+องการของประชากร จึงมีความต+องการใช+นํ้าสูงข้ึนโดยคาดการณ$ว�าทั่วโลกจะมี
ความต+องการใช+นํ้าเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มสูงข้ึนเป�นร+อยละ 70 โดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรฐาน 
การครองชีพปานกลางจนถึงตํ่าจะมีความต+องการใช+นํ้าเพิ่มสูงข้ึนมากกว�าร+อยละ 95 (FAO, 2011) 
อีกทั้งการขยายตัวและพัฒนาทางด+านเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงข้ึนเพื่อรองรับกับความต+องการของประชากร      
ที่เพิ่มข้ึนโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ$มวลรวมในประเทศ (Global gross domestic product: GDP) 
ของโลกเพิ่มสูงข้ึนจากช�วงป� พ.ศ 2503 -2555 ประมาณร+อยละ 3.5 ต�อป� (World Economics, 
2014) โดยประเทศที่มีอัตราการใช+นํ้าที่เพิ่มสูงข้ึนอย�างรวดเร็ว เน่ืองจากการเติบโตของประชากร 
เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ� ได+แก�  จีนและสหรัฐอเมริกา โดยจีนมีปริมาณ 
การใช+นํ้าเฉลี่ย 1,071,000 ลิตรต�อป� ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการใช+นํ้าเฉลี่ย 2,842,000 ลิตรต�อป�  
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) มีการนํานํ้ามาใช+ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2557)   

นอกจากป�จจัยที่กล�าวมาข+างต+นซึ่งมีผลทําให+นํ้ามีไม�เพียงพอกับความต+องการแล+ว อีกป�จจัย
หน่ึงที่มีผล คือ ความแห+งแล+ง (Drought) ซึ่งเกิดจากป�จจัยจากธรรมชาติ เช�น การกระจายการตก
ของฝน ปริมาณนํ้าฝน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลทําให+ฝนไม�ตกตาม
ฤดูกาลหรือตกน+อย เกิดภาวะฝนทิ้งช�วงติดต�อกันเป�นเวลานาน หรือการกลั่นตัวของนํ้าฝนไม�สม่ําเสมอ
ตลอดทั้งป� โดยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ การเกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งส�งผลทําให+อุณหภูมิของ
โลกสูงข้ึนและในบางป�จะมีฤดูร+อนที่ยาวนานฤดูหนาวสั้นลง ทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในบาง
พื้นที่ทําให+ให+ฝนไม�ตกตามฤดูกาล ตกน+อย เกิดภาวะฝนทิ้งช�วงติดต�อกันเป�นเวลานาน หรือการ
กระจายตัวของนํ้าฝนไม�สม่ําเสมอตลอดทั้งป� โดยมีการคาดการณ$ไว+ว�าในอีกประมาณ 100 ป� ข+างหน+า
อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิในโลกสูงข้ึนจะส�งผล



35 
 

กระทบต�อแหล�งนํ้าจืดอันเน่ืองมาจากปรากฏการณ$เรือนกระจกทําให+ปริมาณนํ้าฝนและหิมะลดลง
และเกิดความแห+งแล+งตามมา และผลดังกล�าวจะกระทบต�อเน่ืองทําให+การหมุนเวียนนํ้าในวัฎจักร
เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต�อปริมาณนํ้าในโลก โดยคาดการณ$ไว+ว�าประมาณราวป� พ.ศ. 2568 
ประชากรโลก 2 ใน 3 จะเผชิญกับป�ญหาการขาดแคลนนํ้าภาพที่ 1.16) และอีก 30 ป�ข+างหน+ากว�า
ครึ่งหน่ึงของประชากรโลกจะประสบภาวะขาดแคลนนํ้าได+หากยังมีการใช+นํ้าที่ฟุEมเฟ�อย รวมถึงจะ
ส�งผลทําให+ผลผลิตลดลงโดยพบว�าจะทําให+ผลผลิตข+าวสาลีลดลงตํ่ากว�า 650 ล+านตันต�อป� หรือลดลง
จากร+อยละ 83 เหลือเพียงร+อยละ 38 (Sadoff et al., 2015) 

ส�วนป�ญหาด+านคุณภาพนํ้าที่เกิดจากการที่มนุษย$นํานํ้ามาใช+ประโยชน$ในกิจกรรมต�างๆ สูงข้ึน
มีผลทําให+มีปริมาณของเสียและสารมลพิษปนเป��อนในแหล�งนํ้าสูงข้ึนทําให+คุณภาพนํ้าเสือ่มโทรมลงจน 
ทําให+เกิด“ปrญหามลพิษทางนํ้า”(Water pollution) ป�ญหานํ้าเสียเป�นเรื่องที่เกิดข้ึนควบคู�กับ 
การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและการขยายตัวของชุมชน ในอดีตมีประชากรจํานวนน+อยทําให+เกิด
นํ้าเสียจากกิจกรรมต�าง ๆ ในปริมาณน+อย นํ้าเสียที่เกิดข้ึนจึงไม�ก�อให+เกิดป�ญหาเน่ืองจากความสามารถ
ในการรองรับมลพิษของแหล�งรับนํ้าธรรมชาติ (Assimilation) ยังมีมากทําให+แหล�งนํ้าสามารถฟ��นตัว
ตามธรรมชาติ (Self Purification) ได+ทันจึงไม�เกิดการเน�าเสียข้ึน ต�อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากข้ึน
ชุมชนมีการขยายตัวรวมทั้งการเติบโตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทําให+เกิดนํ้าเสียใน
ปริมาณมากเกินกว�าที่แหล�งรับนํ้าจะสามารถบําบัดตัวเองได+ทันจึงเกิดป�ญหาการเน�าเสียของแหล�งนํ้า
และก�อให+เกิดป�ญหาอื่น ๆ ตามมา เช�น ป�ญหาสภาพแวดล+อมเสื่อมโทรมป�ญหาสุขภาพและป�ญหา
เศรษฐกิจ เป�นต+น ดังน้ันเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและการรักษาไว+ซึ่งแหล�งนํ้าธรรมชาติโดยต+องมี
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมก�อนที่จะปล�อยนํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะ ป�จจุบันพบว�าใน
ทั่วโลกจะมีปริมาณนํ้าเสียจาก อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนปล�อยลงสู�  แหล�งนํ้าประมาณ  
2 ล+านตัน และในแต�ละป�จะมีนํ้าเสียเกิดข้ึนประมาณ 1,500 ลูกบาศก$กิโลเมตร   ซึ่งสูงมากกว�า 6 เท�า 
ของปริมาณนํ้าจืดในแหล�งนํ้า ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดข้ึนส�วนใหญ�มาจากภาคอุตสาหกรรมกว�าร+อยละ 70 ของ
อุตสาหกรรม และส�วนใหญ�ประเทศที่กําลังพัฒนาไม�มีการบําบัดนํ้าเสียก�อนที่จะปล�อยลงสู�แหล�งนํ้า
สาธารณะทําให+มีการปนเป��อนของสารมลพิษในแหล�งนํ้า(UN WWAP ,2003;UN-Water, 2009) ส�วน
ภาคเกษตรกรรมมีการนําปุ�ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ หรือสารอาหารมาใช+ในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การทําปศุสัตว$และประมง รวมถึงการชะล+างพังทลายของดิน ส�งผลทําให+เกิด
นํ้าเสียจากภาคการเกษตรลงสู�แหล�งนํ้าโดยเฉพาะพวกธาตุอาหาร เช�น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เป�น
ต+น ในแต�ละป�ทั่วโลกจะมีนํ้าจากภาคการเกษตรกรรมเกิดข้ึนประมาณร+อยละ 32 ของปริมาณนํ้าที่ใช+
หรือประมาณ 1,257 ลูกบาศก$กิโลเมตรต�อป�  (WWAP, 2017) ป�ญหาการปนเป��อนของสารมลพิษ 
ในแหล�งนํ้าทําให+เกิดการปนเป��อนของพวกจุลินทรีย$ก�อโรคและสารเคมีต�างๆ ส�งผลทําให+คุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมลงและเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้ารวมถึงส�งผลต�อสุขภาพซึ่งพบว�านํ้าที่ปนเป��อนเช้ือโรค
ทําให+ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตร+อยละ 3.1หรือมีผลทําให+เกิดอาการท+องร�วงป�ละ 4,000 ล+านคน และ
เสียชีวิตป�ละ 2.2 ล+านคน และมีผลทําให+ปริมาณนํ้าที่สามารถใช+ได+ลดลงเน่ืองจากมีการปนเป��อนด+วย
มลพิษทั้งจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ โลหะหนัก หรือสารอาหารปริมาณสูงจนไม�สามารถ
นํามาใช+ทั้งในการบริโภค การผลิตด+านอุตสาหกรรม และการเกษตรทําให+การใช+ประโยชน$จากนํ้า
ลดลง (WHO, 2002 ; UNICEF WHO, 2008)  
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ภาพท่ี 1.16 การคาดการณ$สถานการณ$ของนํ้าจืดในแต�ละประเทศทั่วโลกในป� ค.ศ.2025 
ที่มา : https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/content/water-limited-resource 

 
จากป�ญหาดังกล�าวส�งผลทําให+หลายประเทศทั่วโลกเกิดป�ญหาความไม�มั่นคงด+านทรัพยากร

นํ้า เน่ืองจากนํ้าไม�เพียงต�อความต+องการและยังเกิดป�ญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง ทําให+การใช+
ประโยชน$จากแหล�งนํ้าลดลง ส�งผลทําให+เกิดป�ญหาสุขภาพและเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตเน่ืองจาก
คุณภาพนํ้าที่ไม�เหมาะสม ดังตารางที่ 1.9 แสดงประเด็นป�ญหาทรัพยากรนํ้าและผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากป�ญหาดังกล�าวในแต�ละทวีป 
 
ตาราง ท่ี 1.9 ประเ ด็นป�ญหาทรัพยากร นํ้ าในแต� ละทวีปที่ เ กิ ด เ น่ืองจากความไม�มั่ นคง 
         ด+านทรัพยากรนํ้าของโลก 

ภูมิภาค ประเด็นปrญหาดานทรัพยากรนํ้า 
แอฟรกิา - ขาดแคลนนํ้าและความยากจน  ในป� พ.ศ. 2558 พบว�าประชากรกว�า 25 ประเทศเกิด

ภาวะตึงเครียดเก่ียวกับนํ้า (water stress) นอกจากน้ีประชากรมากกว�า 300 ล+านคน   
ไม�มีนํ้าสะอาดไว+ใช+ และประชากรท่ีอาศัยอยู�ในเขตทะเลทรายซาฮาราร�ากว�าร+อยละ 41 
จะไม�มีนํ้าเพียงพอต�อการใช+  รวมถึงจะไม�มีนํ้าสะอาดท่ีถูกหลักสุขภิบาลไว+ใช+ทําให+ประเทศ
ในเขตแอฟริกาเกิดป�ญหาความตึงเครียดเน่ืองจากความไม�ม่ันคงทางด+านนํ้านอกจากน้ียัง
พบว�ากว�า 11 ประเทศจะประสบป�ญหาเดียวกันในป� พ.ศ. 2568  โดยประมาณการว�ากว�า 
ร+อยละ 16 ของประชากรในแอฟริกา หรือประมาณ 230 ล+านคนจะประสบป�ญหาการขาด
แคลนนํ้าในป� พ.ศ. 2568  
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ตารางท่ี 1.9 ประเด็นป�ญหาทรัพยากรนํ้าในแต�ละทวีปที่ เกิดเ น่ืองจากความไม�มั่นคง 
          ด+านทรัพยากรนํ้าของโลก (ต�อ) 

ภูมิภาค ประเด็นปrญหาดานทรัพยากรนํ้า 
แอฟรกิา 

(ตPอ) 
- ความแปรปรวนของธรรมชาติและความไมPเพียงพอของแหลPงรองรับนํ้า  มีผลต�อการ
กระจายตัวของทรัพยากรนํ้า นอกจากน้ีในแอฟริกาไม�มีการปOองกันการใช+ประโยชน$จากนํ้า
ใต+ดินเพ่ือการเกษตร ทําให+มีการนํานํ้าใต+ดินมาใช+มากถึงร+อยละ 80 ส�งผลทําให+ปริมาณ 
นํ้าใต+ดินลดลงอย�างรวดเร็ว 
- ไมPมีความพรอมในการป]องกันความเส่ียง เช�นนํ้าท�วม แห+งแล+ง และไม�มีการวางแผนใน
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย$ เช�นในโมซัมบิก (Mozambique ) มากกว�า 1 ล+านคน ไม�มีท่ี 
อยู�อาศัยเน่ืองจากป�ญหานํ้าท�วม ในป� พ.ศ. 2543 

เอเชีย  
และแปซิฟsก 

- ปrญหาสุขภาพที่เกิดจากนํ้า ประชากรไม�มีนํ้าดื่มท่ีสะอาด มีผลทําให+เด็กทารกเสียชีวิต
มากกว�าป�ละ 5 แสนคนต�อป�เน่ืองจากป�ญหาโรคอุจจาระร�วงเน่ืองจากไม�มีนํ้าสะอาดท่ี
เพียงพอในการบริโภค 
- มลพิษทางนํ้า  หลายประเทศในเอเชียมีนํ้าเสียจากกิจกรรมของมนุษย$ไหลลงสู�แหล�งนํ้า
ในปริมาณความเข+มข+นท่ีสูงเกินมาตรฐานของ OECD guidelines (2001) ถึง 10 เท�า 
- การใชนํ้าในปริมาณมากเกินไป เกษตรกรรมในเอเชียใต+มีการใช+นํ้าจืดมากกว�าร+อยละ 
90 ของปริมาณนํ้าจืดท่ีมี รวมถึงชั้นหินอุ+มนํ้ามีปริมาณลดลงส�งผลทําให+นํ้าท่ีเพียงพอต�อใช+
ต�อประชากรลดลง โดยป� พ.ศ.2493 มีปริมาณนํ้าใช+ 10,000 ลูกบาศก$เมตร แต�ตั้งแต�ช�วง
ป� พ.ศ.2533 เป�นต+นมามีปริมาณนํ้าใช+มีเพียง 4,200 ลูกบาศก$เมตร นอกจากน้ีการใช+นํ้า
ใต+ดินในปริมาณท่ีสูงมากเกินกว�าท่ีธรรมชาติจะหมุนเวียนได+ส�งผลทําให+ขาดแคลนแหล�งนํ้า
ใต+ดิน 

ยุโรปและ 
เอเชียกลาง 

- ขาดแคลนนํ้าด่ืม  ในหลายพ้ืนท่ีของยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีนํ้าดื่มท่ีสะอาดไม�
เพียงพอ 
- ความตองการใชนํ้าสูงข้ึน พบว�าประชากรมีความต+องการใช+นํ้าเพ่ิมสูงขึ้นจาก  100 
ลูกบาศก$กิโลเมตรใน พ.ศ.2493 เป�น 500 ลูกบาศก$กิโลเมตร ตั้งแต�ช�วง พ.ศ.2533    
เป�นต+นมา โดยบริเวณเมดิเตอร$เรเนียน (Mediterranean) มีการนํานํ้ามาใช+ทางการเกษตร
ร+อยละ 60 และในเอเชียกลางมีการนํานํ้าไปใช+เพ่ือการเกษตรสูงมากกว�าร+อยละ 90  ส�วน
เมืองและอุตสาหกรรมมีการนํานํ้ามาใช+ร+อยละ 55 นอกจากน้ีมากกว�าคร่ึงหน่ึงในเขตเมือง
ของยุโรปมีการนํานํ้าใต+ดินมาใช+มากเกินกําลังกักเก็บ ซ่ึงคาดการณ$ว�าในป� พ.ศ.2568 จะมี
การใช+นํ้าเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป�น 2 เท�า 
- คุณภาพนํ้าลดลง หลายประเทศพบว�านํ้าใต+ดินมีการปนเป��อนของสารมลพิษ (ไนเตรท 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว$ โลหะหนัก และไฮโดรคาร$บอน) ส�งผลกระทบต�อลุ�มนํ้า  
ชั้นหินอุ+มนํ้า และส่ิงมีชีวิต เช�น ในแถบเมดิเตอร$เรเนียน ทะเลอาราล (Aral Sea) และ
ทะเลสาบในสแกนดิเนเวีย (Scandinavian lakes) เป�นต+น นอกจากน้ีพบการปนเป��อน
ของไนเตรทในแหล�งนํ้าในยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกมากเกินกําหนดซ่ึงมีผลต�อคุณภาพ
นํ้าดื่มของประชากร 
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ตารางท่ี 1.9 ประเด็นป�ญหาทรัพยากรนํ้าในแต�ละทวีปที่ เ กิดเ น่ืองจากความไม�มั่นคง 
  ด+านทรัพยากรนํ้าของโลก(ต�อ) 

ภูมิภาค ประเด็นปrญหาดานทรัพยากรนํ้า 
ลาตินอเมริกา 
และคาริเบียน 

 

- ปริมาณนํ้าใตดินลดลงและเกิดปrญหาคุณภาพนํ้าใตดินเส่ือมโทรม นํ้าใต+ดิน   
เกิดการปนเป��อนของโลหะหนักสารอาหาร สารเคมี และของเสียอันตราย ซ่ึงเกิดจาก
กิจกรรมการทําเหมืองแร� เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวมากขึ้น ส�งผลทํา
ให+ปริมาณนํ้าใต+ดินลดลง 
-นํ้าไมPถูกสุขลักษณะนํ้าในลาตินอเมริกามีเพียงร+อยละ 2 ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
ก�อนการใช+ประโยชน$ส�งผลทําให+นํ้าท่ีใช+ไม�มีความปลอดภัยเพียงพอ ซ่ึงอาจทําให+มี
การปนเป��อนของเชื้อโรค ทําให+เกิดโรคอหิวาตกโรคหรือไทฟอยด$ เป�นต+น 

อเมริกาเหนือ 
✁ มลพิษทางนํ้า นํ้าเสียส�วนใหญ�ท่ีเกิดขึ้น มาจากกิจกรรมการทําเกษตรท่ีมีการใช+
สารเคมี ท่ีเม่ือชะล+างลงสู�นํ้าผิวดินและนํ้าใต+ดินส�งผลทําให+มีการปนเป��อนสารต�าง ๆ 
เช�น ปรอท  พีซีบี (PCBs) หรือ ดีดีที (DDT) เป�นต+น ซ่ึงส�งผลทําให+ปลาได+รับสาร
ดังกล�าวเข+าไปซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อสุขภาพของผู+บริโภคได+  
- การลดลงของช้ันหินอุมนํ้า ปริมาณของทรัพยากรนํ้าโดยเฉพาะท่ีสะสมอยู�ในชั้น
หินมีปริมาณท่ีลดลงเน่ืองจากการเจริญเติบโตของประชากรและชุมชนรวมถึง 
การขยายตัวทางด+านชลประทานและอุตสาหกรรมมีผลทําให+บางพ้ืนท่ีได+ รับ
ผลกระทบ เช�น การปลูกฝOายในรัฐเท็กซัส (Texas) และนิวเม็กซิโก (New Mexico) 
มีการใช+นํ้าลดลงนอกจากน้ียังพบประเทศท่ีมีการใช+นํ้าสูงท่ีสุดในโลก คือ แคนนาดา 
และสหรัฐอเมริกา 

ที่มา :  Toward earth summitt (2002) และ UNESCO (2015) 
 

1.7.2 ปrญหาทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย 
ประเทศไทยแม+จะมีแหล�งทรัพยากรนํ้าที่อุดมสมบูรณ$แต�ในบางช�วงหรือบางพื้นที่ยัง

ประสบป�ญหาด+านปริมาณนํ้าและคุณภาพของนํ้า ดังน้ี 
ปrญหาการขาดแคลนนํ้า ประเทศไทยประสบป�ญหาการขาดแคลนนํ้าโดยเฉพาะ    

ฤดูแล+ง เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรและแหล�งรองรับนํ้าจืดที่มีอยู�อย�างจํากัด รวมถึงการ
ขยายตัวทางด+านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเพิ่ม ข้ึนของประชากรและ 
การเจริญเติบโตทางด+านเศรษฐกิจ โดยประชากรมีการใช+นํ้าเฉลี่ยต�อคน 1,391 ลูกบาศก$เมตรต�อป�  
ซึ่งสูงกว�าการใช+นํ้าเฉลี่ยของประชากรโลก คือ 510 ลูกบาศก$เมตรต�อป� (Koontanakulvong, 2015) 
และคาดการณ$ว�าประชากรไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช+นํ้าในปริมาณที่สูงข้ึนจากป� พ.ศ.2553  
ร+อยละ 35 เป�นร+อยละ 42 คือ 2,223ลูกบาศก$เมตรต�อป�ในป� พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีปริมาณนํ้า
ใช+ทั้งประเทศรวมทั้งหมดป�ละ 67,232 ล+านลูกบาศก$เมตร ซึ่งมีปริมาณสูงกว�าปริมาณนํ้าจืดของ
ประเทศที่สามารถกักเก็บได+ ส�งผลทําให+ไม�เพียงพอต�อกิจกรรมด+านต�าง ๆ ของมนุษย$ โดยภาค
เกษตรกรรมมีการใช+นํ้าสูงสุดถึงร+อยละ 70 ของการใช+นํ้าทั้งหมดของประเทศ ซึ่งนํ้าที่นําไปใช+ส�วน
ใหญ�อยู�ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส�งออกเฉลี่ย 2,131 ลูกบาศก$เมตรต�อป� รองลงมา คือ  
การใช+นํ้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557; กรมชลประทาน, 
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2559) (ตารางที่ 1.9) นอกจากสาเหตุที่กล�าวมาข+างต+นแล+วอีกสาเหตุหน่ึงที่มีผลทําให+ปริมาณนํ้าไม�
เพียงพอต�อความต+องการเกิดจากความแห+งแล+งโดยเฉพาะฤดูร+อนซึ่งเกิดจากป�จจัยจากธรรมชาติ คือ 
ฝนไม�ตกตามฤดูกาล หรือการกระจายตัวของฝนในแต�ละพื้นที่ไม�เท�ากัน และการกระจายของฝนที่ไม�
สม่ําเสมอตลอดป� รวมถึงคุณสมบัติของดินซึ่งบางพื้นที่เป�นดินร�วนปนทรายความสามารถในการอุ+มนํ้า
ตํ่าจึงกักเก็บนํ้าไว+ได+น+อยและสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลง (วิภารัตน$ นิยมไทย, 2558) 
ส�งผลทําให+ปริมาณนํ้าใต+ดินหรือนํ้าผิวดินที่กักเก็บไว+ลดลง ทําให+ปริมาณนํ้าใช+ที่มีไม�เพียงพอต�อความ
ต+องการของประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีผลกระทบต�อผลผลิตทางการเกษตรกรรมทําให+ 
เกิดความเสียหายต�อพื้นที่ทางการเกษตรถึง 46 ล+านไร� และยังกระทบต�อนํ้าที่ใช+ในอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร$นซีบอร$ด (The word bank, 2011) 

ปrญหานํ้าทPวมในฤดูฝน เกิดจากพายุหมุนเขตร+อน หรือพายุไต+ฝุEน รวมถึงเกิดจาก 
การรวมตัวกันของพายุทั้งสองลูกทําให+เกิดฝนตกหนักหรือต�อเน่ืองเป�นเวลานาน โดยช�วงที่มีปริมาณ
นํ้าท�วมสูงเริ่มในเดือนมิถุนายนในภาคเหนือจนถึงต+นเดือนธันวาคมในภาคใต+ สาเหตุเกิดจากฝนตก
หนักจนดินไม�สามารถกักเก็บนํ้าได+จึงเกิดป�ญหานํ้าท�วมและดินสไลด$ โดยช�วงป� พ.ศ. 2550 - 2559 
พบว�าหมู�บ+านที่เป�นพื้นที่เสี่ยงป�ญหานํ้าท�วมมีมากว�า 10,000 หมู�บ+าน และหมู�บ+านที่เสี่ยงกับป�ญหา 
นํ้าท�วมระดับสูงมาก ประมาณ 310 หมู�บ+าน มีพื้นที่เกิดนํ้าท�วมเฉลี่ยป�ละ 8 -10 ครั้งต�อป� ซึ่งส�วนใหญ�
เป�นหมู�บ+านที่อยู�ทางภาคเหนือ ป�ญหานํ้าท�วมดังกล�าวก�อให+เกิดความเสียหายแก�ชีวิตและทรัพย$สิน
ของประชาชน เช�น ในป� พ.ศ. 2554 เกิดมหาอุทกภัยซึ่งเป�นป�ญหานํ้าท�วมรุนแรงที่ส�งผลกระทบต�อ
บริเวณลุ�มแม�นํ้าเจ+าพระยาและลุ�มแม�นํ้าโขง ทําให+เกิดผลกระทบต�อประชากรมากกว�า 12.8 ล+านคน 
และมีมูลค�าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล+านล+านบาท (ศูนย$สนับสนุนการอํานวยการและการบริหาร
สถานการณ$อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล�ม, 2557) 

ปrญหาคุณภาพนํ้า ป�จจุบันแหล�งนํ้าของประเทศไทยจํานวนมากมีป�ญหาด+านคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมลงเน่ืองจากการปนเป��อนของมลพิษและมีการรุกล้ําของนํ้าเค็มโดยมีปริมาณนํ้าเสีย 
ที่เกิดข้ึนต�อวัน จํานวน 168 ลูกบาศก$เมตร ซึ่งเป�นนํ้าเสียที่เกิดจากภาคการเกษตรกรรมมากที่สุด คือ  
147 ลูกบาศก$เมตร รองลงมาเป�นนํ้าเสียจากครัวเรือนมีปริมาณ 14 ลูกบาศก$เมตร และนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมปริมาณ 7 ลูกบาศก$เมตร (Pollution control Department and Department of 
water resource, 2007) โดยในช�วงป� พ.ศ. 2550 - 2559 คุณภาพแหล�งนํ้าของประเทศส�วนใหญ�อยู�
ในเกณฑ$พอใช+ และบางแห�งเริ่มอยู�ในเกณฑ$ที่ดีข้ึน คือ แม�นํ้าท�าจีนตอนบน ส�วนแหล�งนํ้าบางแห�งมี
แนวโน+มการเสื่อมโทรมอย�างต�อเน่ือง เน่ืองจากเป�นแม�นํ้าได+มีการไหลผ�านแหล�งต�างๆ ดังน้ี ชุมชนที่มี
การอาศัยอยู�อย�างหนาแน�น แหล�งที่ต้ังของพื้นที่อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว$ ซึ่ง
แหล�งดังกล�าวไม�มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพทําให+นํ้าเสียที่ไหลลงสู�แหล�งนํ้าเกิดการปนเป��อน
ของสารมลพิษ เช�น แม�นํ้าเจ+าพระยาตอนล�าง แม�นํ้าท�าจีนตอนล�าง ลพบุรี ระยองตอนล�างและ 
ลําตะคองตอนล�าง เป�นต+น (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ดังน้ันจึงจําเป�นอย�างย่ิงที่ต+องมีการวางแผน 
การจัดการนํ้าและเฝOาระวังคุณภาพอย�างต�อเน่ือง เพื่อรักษาทั้งคุณภาพนํ้าและปริมาณนํ้าให+มีไว+ใช+ได+
อย�างย่ังยืน 
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ตารางท่ี 1.10 ปริมาณการใช+และปริมาณนํ้าใช+ที่ขาดแคลนในกิจกรรมประเภทต�าง ๆ ของประเทศ 
 

ประเภทกิจกรรม/ล+านลูกบาศก$เมตร ปริมาณนํ้า 
ที่ต+องการใช+ 

ร+อยละ 

 

ปริมาณนํ้า 
ทีใช+ได+ 

ปริมาณนํ้า 
ที่ขาดแคลน 

การเกษตรและพลังงาน 47,734 71 38,807.3 8,926.7 
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 15,465 23 10,443.3 5,021.7 
อุปโภคและบริโภค 2,689 4 2,409.0 280 
อุตสาหกรรมและท�องเที่ยว 1,344 2 1,081.4 262.6 
รวม 67,232 100 52,741.0 14,491.0 
ที่มา:  กรมชลประทาน (2559)และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557) 
 
 

ภาพท่ี 1.17 คุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าผิวดินของประเทศไทยในช�วงป� พ.ศ. 2550-2559 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2559) 

 
จึงสรุปได+ว�าป�ญหาทรัพยากรนํ้าที่สําคัญ คือ ป�ญหาการขาดแคลนนํ้าซึ่งป�ญหาดังกล�าวถือ

ว�าเป�นประเด็นสิ่งแวดล+อมระดับโลกที่ให+ความสําคัญอย�างมากในศตวรรษที่ 21 และอีกป�ญหา
ทรัพยากรนํ้าที่กําลังเป�นประเด็นสําคัญ คือ ป�ญหาคุณภาพนํ้าเน่ืองจากมลพิษทางนํ้าส�งผลทําให+แหล�ง
นํ้าหลายพื้นที่เสื่อมโทรมลง ซึ่งป�ญหาดังกล�าวเป�นประเด็นสําคัญและกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ทั่วโลกจนในป� พ.ศ.2560 องค$การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงได+กําหนดให+ป�ญหา
ดังกล�าวเป�นวาระระดับโลก คือ “วันนํ้าเสีย”(Waste waterday) (UN factsheets, 2007) เพื่อให+
ทุกฝEายตระหนักและให+ความสําคัญในการปOองกันและแก+ไขป�ญหาดังกล�าวมากข้ึน เน่ืองจากป�ญหา
มลพิษทางนํ้าจะส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้าแล+วยังส�งผลกระทบต�อการใช+ประโยชน$จากนํ้า เช�น 
เกิดป�ญหาการขาดแคลนนํ้าที่สะอาดในการอุปโภคบริโภคได+ โดยพบว�าป�จจุบันมีนํ้าเสียมากกว�า 
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ร+อยละ 80 ไหลเข+าสู�วัฎจักรนํ้ามีผลทําให+ประชากรกว�า 663 ล+าน ขาดแคลนนํ้าสะอาด และเน่ืองจาก
ปริมาณนํ้าจืดบนโลกที่มีอยู�อย�างจํากัดซึ่งยากที่จะทําให+มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนได+ ดังน้ันนอกจากต+องให+
ความสําคัญถึงปริมาณนํ้าที่เพียงพอต�อการใช+ประโยชน$แล+วป�ญหาเรื่องคุณภาพนํ้ายังเป�นอีกประเด็น
สําคัญที่ต+องตระหนักและศึกษาเรียนรู+เน่ืองจากนํ้าเป�นป�จจัยที่สําคัญในการอยู�รอดของมนุษย$  

 
1.8 สรุป 
 นํ้ามี คุณสมบั ติทางกายภาพและเคมีที่สํ า คัญและมี เอกลักษณ$เฉพาะตัวทํ าให+ นํ้ า  
เป�นสารประกอบที่แตกต�างจากสารอื่นและมีความสําคัญต�อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล+อม โลกมีส�วนที่
เป�นพื้นที่นํ้าร+อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด เป�นทรัพยากรที่ไม�หมดสิ้นทําให+หมุนเวียนกับมาใช+ได+ แต�
อย�างไรก็ตามแม+ว�านํ้าเป�นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหมุนเวียนกลับมาได+ไม�มีวันหมดแต�การใช+
ประโยชน$จากแหล�งนํ้าเพื่อกิจกรรมต�าง ๆ  ทั้งในด+านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค 
ส�งผลทําให+มีนํ้าไม�เพียงพอต�อความต+องการและการใช+ประโยชน$ก�อให+เกิดป�ญหาการขาดแคลนนํ้า
โดยเฉพาะในฤดูแล+ง นอกจากน้ีปริมาณนํ้าที่มากเกินกว�าความสามารถในการรองรับนํ้าของแหล�งนํ้า
ธรรมชาติ และแหล�งนํ้าที่มนุษย$สร+างข้ึนส�งผลทําให+เกิดนํ้าท�วมสร+างความเสียหายแก�ชีวิตและ
ทรัพย$สิน ในป�จจุบันป�ญหาเรื่องคุณภาพนํ้ายังเป�นประเด็นป�ญหาที่สําคัญเน่ืองจากแหล�งนํ้าในหลาย
พื้นที่ทั่วโลกเกิดการปนเป��อนและมีการตกค+างของสารมลพิษสูงข้ึนทําให+คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง
ส�งผลทําให+สิ่งมีชีวิตในนํ้าได+รับอันตราย รวมถึงมนุษย$นํานํ้ามาใช+ประโยชน$ได+ลดลง ดังน้ันการศึกษา
และการเรียนรู+เรื่องคุณภาพนํ้าจึงเป�นเรื่องที่สําคัญและจําเป�นเพื่อที่มนุษย$จะได+รู+จักวางแผนการใช+นํ้า
และการอนุรักษ$นํ้าได+อย�างเหมาะสมเพื่อที่มนุษย$จะได+มีนํ้าที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอไว+ใช+
อย�างย่ังยืน 
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คําถามทบทวน 
 

1. นํ้ามีกี่สถานะ สถานะใดบ+างและการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าในแต�ละสถานะเกิดข้ึนได+
อย�างไร 

2. จงอธิบายว�าเพราะเหตุใดนํ้าจึงถือว�าเป�นตัวทําละลายสากล 
3. ความหนาแน�นของนํ้ามีประโยชน$อย�างไรต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
4. ความโปร�งใสของนํ้ามีประโยชน$อย�างไรต�อพืชนํ้าและสาหร�าย 
5. จงอธิบายการหมุนเวียนของนํ้าบนโลกพร+อมวาดรูปประกอบ 
6. จงอธิบายว�าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ได+ในแหล�งนํ้าไหลเช่ียวควรมีคุณสมบัติอย�างไร 
7. การแบ�งเขตนํ้าในแหล�งนํ้าจืดตามระดับความลึกแบ�งเขตนํ้าออกเป�นกี่เขตประกอบด+วยเขต

ใดบ+าง 
8. ในบริเวณทะเลป�ดในเขตไม�มีแสงลักษณะสังคมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ได+มีลักษณะอย�างไร 
9. จงอธิบายว�านํ้าใต+ดินหรือนํ้าบาดาล คือบริเวณใดของพื้นที่แหล�งนํ้าใต+ดิน 
10. จงอธิบายว�าเพราะเหตุใดจึงกล�าวว�า"นํ้าคือชีวิต" 
11. จงอธิบายว�านํ้ามีความสําคัญต�อพืชและมนุษย$อย�างไรบ+าง 
12. จงอธิบายว�าเพราะเหตุใดนํ้าจึงเป�นแหล�งกําเนิดอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
13. ป�ญหาทรัพยากรนํ้าของโลกในป�จจุบันมีประเด็นป�ญหาสําคัญเรื่องใดบ+าง 
14. จงอธิบายว�าในเขตเอเชียและแปซิฟ�กป�ญหาทรัพยากรนํ้าที่สําคัญคือป�ญหาทรัพยากรนํ้าใน

ด+านใดบ+าง 
15. ป�ญหาสําคัญของทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยที่สําคัญมีอะไรบ+าง  

 
 



 
 

บทท่ี 2 
คุณภาพน้ํา 

 
 นํ้ามีประโยชน�อย�างย่ิงต�อสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากนํ้าเป�นองค�ประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตและ
จําเป�นสําหรับการดํารงชีวิตเพื่อการใช(ประโยชน�ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการพัฒนาทางด(าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม แต�ป-จจุบันนํ้าจืดที่สามารถนํามาใช(ประโยชน�ได(มีน(อยมากเพียงร(อยละ 
0.01 ของปริมาณนํ้าที่มีอยู�บนโลก ทําให(ในหลายพื้นทั่วโลกเกิดการขาดแคลนนํ้าที่นํามาใช(ประโยชน� 
ในป-จจุบันแหล�งนํ้าจืดมีการปนเป56อนของเช้ือโรคและสารต�าง ๆ มากข้ึน ส�งผลทําให(คุณภาพนํ้าเสื่อม
โทรมลงและเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต อีกทั้งคุณภาพนํ้าดังกล�าวยังไม�เหมาะสมต�อการใช(ประโยชน�ของ
มนุษย� จากป-ญหาดังกล�าวทําให(ประชากรกว�า 663 ล(านคนที่อาศัยอยู�ทั่วโลกเกิดการขาดแคลน 
นํ้าสะอาดไว(ใช(ในการอุปโภคบริโภค ก�อให(เกิดมีป-ญหาสุขภาพทําให(เกิดโรคท(องร�วงมากกว�าป=ละ 
4,000 ล(าน และเสียชีวิตป=ละ 2.2 ล(านคน (UNICEF WHO, 2008) ซึ่งป-ญหาดังกล�าวไม�ได(เกิดเฉพาะ
ประเทศกําลังพัฒนาเท�าน้ันแต�ในประเทศที่ประเทศที่พัฒนาแล(วก็ประสบกับป-ญหาน้ีเช�นกัน 
เน่ืองจากในประเทศที่พัฒนาแล(วได(มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน และมีการใช(
เทคโนโลยีข้ันสูงในการเกษตร จึงก�อให(เกิดมีสารมลพิษมากข้ึนและมีการแพร�กระจายสู�สิ่งแวดล(อม
อย�างเข(มข(นและกว(างขวางจึงเกิดป-ญหามลพิษในแหล�งนํ้ามากข้ึนส�งผลกระทบต�อสุขภาพของ
ประชาชนตามไปด(วย  ดังน้ันนอกจากมนุษย�ต(องมีการตระหนักในการใช(นํ้าให(เกิดประโยชน�สูงสุดและ
ให(เพียงพอต�อความต(องการแล(ว สิ่งที่ต(องให(ความสําคัญอย�างย่ิง คือ คุณภาพนํ้าเพราะถึงแม(ว�าจะมี
ปริมาณนํ้าที่มีใช(อย�างเพียงพอแต�หากคุณภาพนํ้าไม�เหมาะสมที่จะนํามาใช(ประโยชน�หรือใช(ประโยชน�
จากนํ้าได(น(อยลง ดังน้ันการศึกษาเรื่องคุณภาพนํ้าจึงเป�นเรื่องที่สําคัญ เพื่อที่จะเรียนรู(ถึงคุณลักษณะ
ของนํ้าในด(านต�าง ๆ สาเหตุที่ นํ้ามีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผลกระทบจากคุณภาพนํ้าที่
เปลี่ยนไป เพื่อนําข(อมูลที่ได(ไปใช(ในการกําหนดแนวทางและวิธีการในการปQองกันแก(ไขและติดตาม 
เฝQาระวังคุณภาพนํ้า เพื่อที่มนุษย�จะได(มีคุณภาพนํ้าที่ดีและมีใช(อย�างย่ังยืนต�อไป 
 
2.1 ความหมายของคุณภาพนํ้า 
 ได(มีผู(ให(คําจํากัดความหมายคุณภาพนํ้าไว(หลายท�านซึ่งสอดคล(องกัน ดังน้ี 
 คุณภาพนํ้า (Water quality) หมายถึง ความเหมาะสมของนํ้าเพื่อใช(ในกิจกรรมเฉพาะของ
มนุษย� คุณภาพของนํ้าตามแหล�งนํ้าธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน(อยข้ึนอยู�กับป-จจัยของ
สภาพแวดล(อมเป�นสําคัญ ได(แก� สภาพภูมิประเทศ  ลักษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ
ภูมิอากาศ รวมถึงกิจกรรมของมนุษย�และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ (เกษม จันทร�แก(ว, 2526) 
 คุณภาพนํ้า หมายถึง ความเหมาะสมของนํ้าเพื่อการใช(ในกิจกรรมเฉพาะของมนุษย�ซึ่งจะ
แตกต�างกันไปในแต�ละท(องถ่ินและแต�ละประเทศ (ไพฑูรย� หมายมั่นสุข, 2553) 
 คุณภาพนํ้า หมายถึง คุณลักษณะของนํ้าที่ต(องการหรือเหมาะสมสําหรับกิจกรรมต�างๆ ซึ่ง
คุณลักษณะที่เหมาะสมจะแตกต�างกันออกไปตามวัตถุประสงค�ของการใช( (วิมลมาศ สตารัตน�, 2556) 
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 คุณภาพนํ้า หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา และสุนทรียภาพนํ้า โดยการวัด
ความเหมาะสมในการนําไปใช(ประโยชน� และความสามารถในการรักษาระบบนิเวศน�ให(สมบูรณ� โดย
ส�วนใหญ�คุณภาพนํ้าถูกควบคุมหรือได(รับอิทธิพลจากองค�ประกอบที่ละลายนํ้าหรือแขวนลอยในนํ้าที่
เกิดจากการกระทําของมนุษย� (Department of Water Affairs and Forestry, 1996) 
 คุณภาพนํ้า หมายถึง ลักษณะของนํ้าที่สัมพันธ�กับการใช(ประโยชน�ของนํ้าโดยทั่วไป หรือ
เพื่อที่ประเมินสารปนเป56อนที่มีผลทําให(คุณค�าคุณภาพนํ้าในการใช(ประโยชน�ของนํ้า แหล�งนํ้าธรรมชาติ
โดยทั่วไปจะมีการเจือปนสารต�าง ๆ เล็กน(อย แต� เพื่อประโยชน�ในการนํามาใช(จึงจําต(องมี 
การประเมินองค�ประกอบของนํ้าว�ามีสารพิษปนเป56อนที่อาจส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า หรือการใช(
ประโยชน�จากนํ้า (Fred Lee, 1999) 
 คุณภาพนํ้า คือ ลักษณะทางกายภาพ เคมี ชีววิทยา และสุนทรียภาพนํ้าสําหรับใช(ใน 
การอุปโภค บริโภค เกษตรชลประทาน กักเก็บ กระบวนการในอุตสาหกรรม การทําประมง แหล�ง 
ที่อยู�อาศัยของสัตว�ปiา ปQองกันระบบนิเวศ คมนาคมขนส�ง พักผ�อนหย�อนใจ และใช(ในการศึกษาและ
วิจัย (Voudouris and Voutsa,. 2012) 
 ดังน้ันจึงสรุปได(ว�า คุณภาพนํ้า (Water quality) หมายถึง ลักษณะทางด(านกายภาพ 
ทางด(านเคมี และชีววิทยาของนํ้าที่มีความเหมาะสมเพื่อใช(ประโยชน�ตามวัตถุประสงค�และในกิจกรรม
ของมนุษย�ซึ่งแตกต�างกันออกไปในแต�ละท(องถ่ิน  
 โดยทั่วไปแหล�งนํ้าธรรมชาติจะมีการเจือปนของสารต�าง ๆ อยู�แล(วในระดับที่แหล�งนํ้า
สามารถรองรับได( แต�การที่คุณภาพนํ้าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากอิทธิพลของป-จจัยทาง
สภาพธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย�ซึ่งส�งผลทําให(คุณภาพของแหล�งนํ้าแต�ละประเภทมีคุณภาพนํ้า
ที่แตกต�างกันออกไป 
 
2.1 อิทธิพลท่ีมีผลต*อคุณภาพนํ้า 
 ความแตกต�างของแหล�งนํ้าตามธรรมชาติเช�น แม�นํ้า ลําธาร ทะเลสาบ พื้นที่ชุ�มนํ้า อ�าว  
นํ้ากร�อย นํ้าใต(ดิน ทะเลและมหาสมุทร ซึ่งแหล�งนํ้าธรรมชาติแต�ละแห�งจะมีลักษณะคุณภาพที่
เฉพาะตัวซึ่งเป�นผลจากการได(รับอิทธิพลมาจากป-จจัยทางสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติและกิจกรรม
ของมนุษย� ดังน้ี 

2.2.1 อิทธิพลของสภาพแวดล.อมทางธรรมชาติท่ีมีผลต*อคุณภาพนํ้า ป-จจัยทางธรรมชาติ
ที่มีผลต�อคุณภาพนํ้าที่สําคัญ ได(แก�ลักษณะทางธรณีวิทยาสภาพภูมิอากาศลักษณะสัณฐานวิทยา เช�น 
ขนาดรูปร�างความกว(างของแหล�งนํ้าและตําแหน�งที่ต้ังของแหล�งนํ้า เป�นป-จจัยที่มีผลต�อคุณภาพนํ้า
ดังน้ี 

1) ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่แหล�งนํ้าและ
พื้นที่โดยรอบแหล�งนํ้า เช�น ดิน หิน และแร�ธาตุ เป�นต(น เป�นป-จจัยที่มีผลต�อคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้า
เน่ืองจากแร�ธาตุเป�นส�วนประกอบสําคัญของนํ้า ดังน้ันองค�ประกอบของแร�ธาตุในดินหรือหินของพื้นที่
แหล�งนํ้าจึงมีผลทําให(คุณภาพของแหล�งนํ้าแตกต�างกันไป เช�น แหล�งนํ้าที่มีการทับถมหรือสะสมของ
หินปูนจะมีแร�ธาตุที่เป�นองค�ประกอบ เช�น แคลเซียมและแมกนีเซียม ดังน้ันเมื่อนํ้าไหลผ�านบริเวณที่มี
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หินปูนหรือดินที่มีองค�ประกอบของหินปูนจะเกิดการการละลายของแร�ธาตุเหล�าน้ีในนํ้าทําให(นํ้าเกิด
ความกระด(างได( และนํ้าที่ไหลผ�านดินหรือแร�ที่มีโลหะหนักเป�นองค�ประกอบ เช�น ทองแดง ตะกั่วและ
สังกะสี จะทําให(นํ้าเกิดการปนเป56อนของโลหะหนัก และเน่ืองจากแร�ธาตุส�วนใหญ�สามารถละลายนํ้าได( 
ดังน้ันจึงสามารถประเมินปริมาณแร�ธาตุในนํ้าได(จากแร�ธาตุที่เป�นองค�ประกอบในดินหรือหินของพื้นที่
แหล�งนํ้าและพื้นที่โดยรอบแหล�งนํ้าได( 

2) สภาพภูมิอากาศ (Climate) ป-จจัยทางภูมิอากาศ ได(แก� อุณหภูมิ การตกของฝน
และลม เป�นป-จจัยที่มีอิทธิพลต�อลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของนํ้า โดยอุณหภูมิเป�น
ป-จจัยทางธรรมชาติที่มีความสําคัญมากที่สุดที่มีผลต�อคุณภาพนํ้าเน่ืองจากมีผลต�อปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายนํ้า หากนํ้ามีอุณหภูมิสูงจะทําให(ออกซิเจนละลายนํ้าได(น(อยกว�านํ้าที่มีอุณหภูมิตํ่า ซึ่งผลที่
เกิดข้ึนดังกล�าวส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าและเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า นอกจากน้ี
อุณหภูมินํ้าที่ เพิ่มสูงข้ึนมีผลต�อการละลายของสารต�าง และมีผลทําให(ปฏิกิริยาทางเคมีเกิดข้ึน 
เร็วกว�าที่นํ้าอุณหภูมิตํ่า นอกจากน้ีเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มสูงมีผลทําให(สิ่งมีชีวิตเกิดภาวะเครียด และจะ
ส�งผลกระทบต�อพฤติกรรมและการเจริญโตของสัตว�นํ้า (อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องอิทธิพลของอุณหภูมิ 
ในบทที่ 3 และออกซิเจนที่ละลายที่มีผลต�อคุณภาพนํ้าในบทที่ 4) นอกจากน้ีป-จจัยของปริมาณนํ้าฝน
ก็มีผลทําให(ปริมาณนํ้าในแหล�งนํ้ามีปริมาณที่แตกต�างกัน ซึ่งปริมาณนํ้าในแหล�งนํ้าดังกล�าวมีผลต�อ
ปริมาณและความเข(มข(นของสารที่สะสมในแหล�งนํ้า กล�าวคือในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณนํ้าน(อยหรอืขนาด
เล็ก ในช�วงฤดูที่มีนํ้าน(อยจะมีแนวโน(มการสะสมของสารมลพิษสูงมากกว�าแหล�งนํ้าที่มีปริมาณนํ้ามาก
หรือแหล�งนํ้าขนาดใหญ� เน่ืองจากแหล�งนํ้าขนาดเล็กมีปริมาณนํ้าในการเจือจางสารต�างๆ น(อยกว�าทํา
ให(นํ้าในแหล�งนํ้ามีความเข(มข(นของสารต�าง ๆ สูง และลมก็เป�นอีกเป�นป-จจัยหน่ึงที่มีผลต�อ 
การละลายของกnาซในแหล�งนํ้า เน่ืองจากลมทําให(เกิดการผสมระหว�างผิวหน(าของนํ้ากับอากาศซึ่งมี
ผลช�วยในการละลายกnาซที่สําคัญ เช�น ออกซิเจนและคาร�บอนไดออกไซด�ในนํ้าทําให(พืชนํ้าสัตว�นํ้า
สามารถดํารงชีวิตและใช(ในการเจริญเติบโตได( นอกจากน้ีลมยังมีผลต�อการระเหยกลายเป�นไอของนํ้า
ซึ่งมีผลทําให(การตกของฝนแต�ละพื้นที่มีปริมาณมากน(อยแตกต�างกัน โดยในพื้นที่มีการระเหย
กลายเป�นไอของนํ้ามากจะมีโอกาสการเกิดฝนได(สูงกว�าพื้นที่ที่มีการระเหยกลายเป�นไอของนํ้าน(อย 

3) พืชพรรณ (Vegetation)การพบหรือไม�พบพืชพรรณต�าง ๆ เป�นป-จจัยที่มีผลต�อ
คุณภาพนํ้า ในพื้นที่มีการแพร�กระจายหรือร�วงหล�นของพืชพรรณในแหล�งนํ้า พืชพรรณเหล�าน้ันจะ
เกิดการย�อยสลายและเกิดการละลายเป�นส�วนหน่ึงของของนํ้า ซึ่งหากซากพืชมีการสลายตัวมากจะมี
ผลทําให(นํ้ามีสีเปลี่ยนไป ตัวอย�างเช�น แม�นํ้าอะเมซอน (Amazon river) ที่อยู�ในอเมริกาใต( นํ้าจะมีสี
ดําคล(ายหมึกดําที่เกิดจากการย�อยสลายสารอินทรีย�ในแหล�งนํ้าสูงจึงมีช่ือเรียกว�า ริโอ เนโกร หรือ
แม�นํ้าสีดํา (Rio negro หรือ Blackriver) เป�นต(น หรือแหล�งนํ้าที่มีสีนํ้าตาลหรือสีชา เน่ืองจากมี 
การสลายตัวของซากพืชในนํ้า ส�วนในพื้นที่ที่ไม�ค�อยมีการแพร�กระจายของพืชพรรณมีแต�เทือกเขาสูง
หรือบริเวณที่ไม�มีปiาเหนือนํ้าทะเล (Timeberline) แหล�งนํ้าประเภทน้ีมีสารอินทรีย�น(อยทําให( 
แหล�งนํ้าใสสะอาดมีแร�ธาตุและสารอาหารตํ่าจึงมีความอุดมสมบูรณ�ตํ่ามีผลทําให(สัตว�นํ้าอาศัยอยู�น(อย 
ส�วนในพื้นที่มีพืชพรรณ เช�น ต(นไม(ใหญ�หรือไม(พุ�มเจริญเติบโตใกล(กับลําธารพืชพรรณในบริเวณ
ดังกล�าวจะช�วยรักษาระดับกnาซที่ละลายในนํ้า และยังช�วยให(ร�มเงาทําให(แหล�งนํ้ามีอุณหภูมินํ้าเย็นข้ึน 
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นอกจากน้ีพืชพรรณยังมีส�วนในการช�วยกรองและกําจัดอนุภาคสารที่แขวนลอยในนํ้าและปQองกัน 
การกร�อนของดิน (Erosion) ที่ลงสู�แหล�งนํ้าได( 

4) ลักษณะสัณฐานวิทยา (Morphology) เน่ืองจากลักษณะของสัณฐานวิทยา เช�น
รูปร�าง และเส(นผ�าศูนย�กลางของแหล�งนํ้ามีผลโดยตรงต�อคุณภาพนํ้า เช�น ในทะเลสาบที่มีนํ้าต้ืนจะ
เกิดการผสมกวนของนํ้าเน่ืองจากการกระทําของคลื่นและลม ทําให(เกิดการแพร�กระจายของแร�ธาตุ
และการละลายของกnาซต�างๆ ในแหล�งนํ้า ในทางตรงกันข(ามแหล�งนํ้าที่ลึกจะมีการผสมกวนของนํ้า
น(อยทําให(ที่พื้นท(องนํ้าทะเลสาบมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าน(อยและมีแร�ธาตุสูงมากกว�าบริเวณผิว
นํ้า และในแหล�งนํ้าที่ความลึกมากๆ จะไม�มีการผสมกวนของนํ้าแต�จะมีการพัฒนาของช้ันนํ้าทําให(
ลักษณะของคุณภาพนํ้าแตกต�างกันตามช้ันนํ้า นอกจากน้ีความลาดชันของแหล�งนํ้าไหลมีผลต�อการ
ละลายของออกซิเจนในนํ้า โดยลําธารที่มีความลาดชันสูงจะช�วยในการไหลของนํ้าทําให(นํ้า 
มีคุณภาพนํ้าค�อนข(างดีมากกว�าลําธารที่มีความลาดช้ันตํ่า เน่ืองจากแหล�งนํ้าที่มีความลาดชันมากนํ้า
จะตกลงมาคล(ายนํ้าตกทําให(เกิดการป-xนปiวน (Turbulance) ซึ่งมีผลทําให(ออกซิเจนในนํ้าเกิด 
การผสมกับอากาศได(ดีทําให(แหล�งนํ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูง แต�ถ(าแหล�งนํ้ามีความลาดช้ันตํ่า
จะทํามีการผสมของออกซิเจนในนํ้ากับอากาศตํ่า อีกทั้งการไหลของนํ้ายังมีผลทําให(เกิดพลังงาน 
และมีผลต�อการเกิดกร�อนของดิน หรือการไหลของตะกอนดินจากแหล�งกําเนิดลงสู�แหล�งนํ้าทําให(มี
สารแขวนลอยในนํ้า ซึ่งหากมีสารแขวนลอยในนํ้าปริมาณสูงจะมีผลทําให(นํ้าขุ�นและมีผลทําให( 
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง (อธิบายในบทที่ 3 ในหัวข(อความขุ�นของนํ้า) 

5) ตําแหน*ง (Location) ตําแหน�งที่ต้ังของแหล�งนํ้ามีผลต�อคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้า
ดังที่กล�าวมาข(างต(น เช�น ลักษณะทางธรณีวิทยา สภาพภูมิอากาศ  ลักษณะสัณฐานวิทยา และ 
พืชพรรณ ล(วนเป�นป-จจัยที่มีผลทําให(คุณภาพนํ้าในแต�แห�งแตกต�างกัน เช�น แหล�งนํ้าบริเวณภูเขาสูง 
ลําธารมักใสสะอาดและนํ้าเย็น ในขณะที่แม�นํ้าในหุบเขานํ้าค�อนข(างขุ�นและอุณหภูมินํ้าค�อนข(างอุ�น 
เป�นต(น 
 ดังน้ันจะเห็นได(ว�าอิทธิพลของธรรมชาติล(วนมีผลทําให(แหล�งนํ้าธรรมชาติมีคุณภาพนํ้าที่
แตกต�างกัน นอกจากอิทธิพลของธรรมชาติแล(วกิจกรรมของมนุษย�เป�นอีกป-จจัยหน่ึงที่สําคัญที่มีผลต�อ
คุณภาพนํ้าเช�นกัน  

2.2.2 กิจกรรมของมนุษยIท่ีมีอิทธิพลของต*อคุณภาพนํ้า กิจกรรมของมนุษย�หลายประเภท
มีผลต�อคุณภาพนํ้า ซึ่งบางกิจกรรมใช(เวลาไม�นานหรือบางกิจกรรมใช(เวลานานกว�าจะมีผลทําให(
คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมของมนุษย�ที่เกิดข้ึนจะมีความสัมพันธ�กับประเภทของแหล�งนํ้าซึ่ง
จะแตกต�างกันไป ดังน้ี 

1) แม*นํ้าและลําธาร (River and Stream) เป�นแหล�งนํ้าจืดหลักที่สําคัญของ 
นํ้าจืดที่มีในโลก มนุษย�ใช(ประโยชน�จากแม�นํ้าในคมนาคมและการขนส�งสินค(าออกสู�ทะเลไปยัง
ประเทศต�าง ๆ  อีกทั้งการใช(นํ้าในการชําระล(างร�างกายและแหล�งรองรับของเสีย กิจกรรมดังกล�าวเป�น
สาเหตุสําคัญที่ทําให(คุณภาพนํ้าของแม�นํ้าและลําธารเปลี่ยนแปลงไป โดยต้ังแต�อดีตมนุษย�เริ่มก�อต้ังที่
อยู�อาศัยรอบ ๆ แม�นํ้า ทําให(นํ้าเสียจากบ(านเรือนถูกระบายลงสู�แม�นํ้าที่อยู�ใกล(เคียงและไหลไปยัง
พื้นที่อื่นจนถึงบริเวณท(ายนํ้าซึ่งเป�นบริเวณที่มีความสามารถในการดูดซึมนํ้าเสียและทําให(นํ้าสะอาด 
หรือที่เรียกว�าขีดความสามารถรองรับ (Assimilative capacity) นํ้าเสียซึ่งบริเวณดังกล�าวเกิดการ
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ฟอกตัวของนํ้ากลับมาเป�นนํ้าดีได( แต�เน่ืองจากการเจริญเติบโตของประชากรที่เพิ่มสูงข้ึนส�งผลทําให(
นํ้าเสียมีปริมาณมากกว�าขีดความสามารถที่แหล�งนํ้าจะรองรับนํ้าเสียและฟอกตัวกลับมาได( ส�งผลทํา
ให(เกิดป-ญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมและเกิดป-ญหามลพิษทางนํ้าตามมา ป-จจุบันนํ้าเสียจากหลายพื้นที ่
เช�น ชุมชน หรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีการระบายลงสู�แม�นํ้าโดยตรงโดยไม�มีการบําบัดนํ้าเสียหรือ
บําบัดนํ้าเสียแล(วแต�ไม�ได(มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งตามที่กําหนด รวมถึงนํ้าเสียที่เกิดจากการชะล(างจาก
พื้นที่ที่ไม�มีแหล�งกําเนิดแน�นนอน ได(แก� พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนําปุ{ยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว�มาใช(ในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว�แล(วมีการระบายนํ้าหรือถูกชะล(างลงสู�แม�นํ้าหรือลําธาร
ใกล(เคียงในระหว�างกิจกรรมการเกษตร นอกจากน้ีการทิ้งของเสียลงสู�แม�นํ้าโดยเฉพาะบริเวณต(นนํ้ามี
ผลทําให(เกิดการพัดพาของของเสียดังกล�าวไปยังบริเวณท(ายนํ้า ส�งผลทําให(คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมและ
การใช(ประโยชน�ของแหล�งนํ้าลดลง จะเห็นได(ว�าคุณภาพนํ้าบริเวณต(นนํ้ามีผลต�อเน่ืองถึงคุณภาพนํ้า
บริเวณท(ายนํ้า ดังน้ันประชาชนที่อยู�บริเวณต(นนํ้าจึงต(องมีความตระหนักถึงการใช(นํ้าและต(องมี 
การรักษาคุณภาพนํ้าให(มีความเหมาะสมเพื่อให(ประชาชนทุกส�วนที่ต(องอาศัยแหล�งนํ้าดังกล�าว
สามารถใช(ประโยชน�จากแหล�งนํ้าได(อย�างเป�นการเสมอภาคและอย�างย่ังยืน 

 2) ทะเลสาบ (Lake) กิจกรรมที่มีการใช(ประโยชน�ที่ดินรอบทะเลสาบที่แตกต�างกันมี
ศักยภาพในการแพร�กระจายของสารมลพิษลงสู�ทะเลสาบ เช�น การที่มนุษย�นิยมสร(างบ(าน หรือที่อยู�
อาศัยรอบทะเลสาบ ได(แก� การสร(างกระท�อมเพื่อใช(อาศัยอาศัยในช�วงหน(าร(อนทําให(นํ้าเสียจาก
บ(านเรือนดังกล�าวมีการระบายลงสู�ทะเลสาบที่อยู�ใกล(เคียงได( หรือในกรณีการก�อสร(างรีสอร�ท 
บริเวณใกล(ทะเลสาบในเทือกเขาหิมาลัยทําให(นํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล�าวที่ไม�มีการบําบัดถูกระบาย
ลงสู�ทะเลสาบดาล (Dal lake) ส�งผลให(ทะเลสาบเกิดการปนเป56อนของสารมลพิษในปริมาณสูง เป�นต(น 
นอกจากน้ีการพัฒนาในด(านต�าง ๆ  อย�างต�อเน่ืองทําให(มีการระบายและชะล(างของเสียหรือนํ้าเสียลงสู�
ทะเลสาบทั้งทางตรงและทางอ(อม  เช�น การระบายนํ้าเสียจากกิจกรรมการเกษตรโดยตรงลงสู�
ทะเลสาบทําให(ปุ{ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� สารอาหาร และตะกอนดินปนเป56อนใน
ทะเลสาบ หรือเกิดจากนํ้าเสียจากบ�อเกรอะ (Septic tank) ที่ไม�ได(มาตรฐานถูกระบาย หรือเกิดการ
ซึมลงดินส�งผลทําให(นํ้าใต(ดินที่ไหลสู�ทะเลสาบเกิดการปนเป56อนของสารมลพิษ 

3) อ*าวและนํ้ากร*อย(Bay and Brackish water) กิจกรรมที่เกิดบริเวณต(นนํ้าก�อน
นํ้าไหลลงสู�อ�าวและแหล�งนํ้ากร�อยมีผลต�อคุณภาพนํ้าในอ�าวและนํ้ากร�อย เช�น การระบายและ 
การชะล(างของเสียหรือนํ้าเสียลงสู�แม�นํ้าและลําธาร มีผลทําให(บริเวณที่อยู�ถัดลงมากิดการปนเป56อน
ของสารมลพิษ หากแม�นํ้าที่มีการไหลของกระแสนํ้าอย�างรวดเร็วสารมลพิษจะเกิดการแขวนลอยในนํ้า 
แต�หากมีการไหลของกระแสนํ้าอย�างช(าๆ จนถึงบริเวณอ�าวและนํ้ากร�อยจะทําให(สารมลพิษเกิดการ
ตกตะกอนลงสู�พื้นท(องนํ้า นอกจากน้ีกิจกรรมอื่น ๆ เช�น การรั่วไหลหรือการหกของป}โตรเลียมที่เกิด
จากการกักเก็บหรือขนถ�ายลงสู�อ�าว หรือกิจกรรมการขุดเป}ดหน(าดิน การดูแลรักษาสภาพเรือ ได(แก� 
การขัดถูพื้นผิวด(วยเครื่องจักรการทําสีทําให(เกิดการปนเป56อนของสีหรือนํ้ามัน เช�น ในกรณี 
แม�นํ้า โกอัตซาโกอัลโกส (Coatzacoalcosriver ) ในประเทศเม็กซิโกมีการปนเป56อนของป}โตรเลียมสูง 
เน่ืองจากพื้นที่ ดังกล�าวเป�นแหล�งป}โตรเลียมขนาดใหญ�สําหรับแถบลาตินอเมริกา จึงทําให(เกิด 
การรั่วไหลของป}โตรเลียมลงสู�อ�าวเปอร�เซีย (Persian gulf) เป�นต(น นอกจากน้ีการปนเป56อนของ 
สารมลพิษในอ�าวหรือนํ้ากร�อยยังเกิดจากวัฏจักรของนํ้าเน่ืองจากนํ้าเสียต�าง ๆ  เข(าสู�พื้นที่ต(นนํ้าทั้งจาก
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ธรรมชาติหรือที่ผ�านการบําบัดแล(วจะเกิดการชะล(างลงสู�ทะเลและมหาสมุทรซึ่งเป�นแหล�งรองรับ 
(Sink) ทั้งปริมาณนํ้าและสารมลพิษต�างๆ ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดจึงทําให(คุณภาพนํ้าในมหาสมุทรดังกล�าว
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

4) นํ้าใต.ดิน (Ground water) เป�นแหล�งนํ้าจืดที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก ป-จจุบัน
มนุษย�นํานํ้าใต(ดินมาใช(ประโยชน�ในปริมาณที่สูงข้ึน เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน การเกิด 
ภาวะแห(งแล(ง รวมถึงคุณภาพนํ้าผิวดินที่เสื่อมโทรมลงส�งผลทําให(การใช(ประโยชน�จากนํ้าผิวดินลดลง 
จากสาเหตุดังกล�าวข(างต(นทําให(หลายประเทศทั่วโลกมีการนํานํ้าใต(ดินมาใช(ประโยชน�มากข้ึน  
แต�ป-จจุบันกิจกรรมของมนุษย�  เช�น อุบั ติ เหตุการรั่วไหลของป}โตรเลียม สารมลพิษจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม การใช(ปุ{ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� ของเสียจากอาหาร ของเสียจาก
การเลี้ยงสัตว� และการใช(ถังบําบัดนํ้าเสียที่ไม�ได(มาตรฐานและไม�เหมาะสม เป�นต(น ทําให(นํ้าใต(ดิน 
เกิดการปนเป56อนของเสียและสารมลพิษ และเ น่ืองจากนํ้าใต( ดินมีการเ ช่ือมต�อกับแหล�งนํ้า 
ประเภทอื่น ๆ ผ�านวัฏจักรนํ้า ดังน้ันหากนํ้าใต(ดินเกิดการปนเป56อนของสารมลพิษก็มีโอกาสที่ 
แหล�งนํ้าผิวดินอื่น ๆ จะเกิดปนเป56อนของสารมลพิษด(วย และประการสําคัญหากนํ้าใต(ดินเกิด 
การปนเป56อนการที่จะบําบัดหรือปรับปรุงให(นํ้ามีคุณภาพให(ดีข้ึนได(กระทํายาก เน่ืองจากนํ้ามี 
การเคลื่อนที่และเข(าถึงได(ยาก 

5) นํ้าในบรรยากาศ (Atmospheric water) ป-จจุบันคุณภาพนํ้าในบรรยากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปมีผลมาจากมลพิษทางอากาศ หากอากาศมีการปนเป56อนด(วยสารประกอบซัลเฟอร� 
หรือไนโตรเจน สารดังกล�าวจะเกิดการรวมตัวกับนํ้าในบรรยากาศ ทําให(นํ้าในบรรยากาศมีฤทธ์ิเป�น
กรดทําให(เกิดฝนกรด (Acid rain) และเกิดการแพร�กระจายเป�นบริเวณกว(างจึงส�งผลกระทบต�อ
สภาพแวดล(อมในหลายพื้นที่ทั่วโลก เช�น ฝนกรดที่ เกิดบริเวณแถบเทือกเขาแอปพาเลเชียน 
(Appalachian mountains) และเทือกเขาอาดิรอนแดค (Adirondack mountains) ซึ่งเป�น
เทือกเขาในตะวันออกของสหรัฐอเมริกาจะถูกพัดพาไปยังเทือกเขาในเขตตะวันออกของยุโรป และ
สแกนดิเนเวีย เป�นต(น ฝนกรดที่เกิดข้ึนส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล(อมในด(านต�าง ๆ  ได(แก� เกิดการกัด
กร�อนสถาป-ตยกรรม โบราณสถาน หรือทําให(ใบพืชซีดเหลือง ทําให(นํ้าหรือดินมีความเป�นกรดเพิ่มข้ึน  
และมีผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า ซึ่งเป�นสาเหตุทําให(ทะเลสาบกว�าพันแห�งหรือแหล�งนํ้าต�าง ๆ  
มีความเป�นกรดเพิ่มข้ึน ส�งผลต�อคุณภาพนํ้าและเป�นอันตรายสัตว�นํ้าที่อาศัย  ส�วนในกรณีที่มลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากสารประกอบคาร�บอนเป�นเรื่องที่ต(องให(ความสนใจเป�นพิเศษเกี่ยวกับคุณภาพนํ้า 
ได(แก� การเกิดปรากฎการณ�เรือนกระจก (Greenhouse effect) ส�งผลทําให(อุณหภูมิของโลกเพิ่ม
สูงข้ึน มีผลทําให(นํ้าแข็งข้ัวโลกละลายนํ้ามากข้ึนส�งผลทําให(ปริมาณนํ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึน อีกผลกระทบ
จากป-ญหาดังกล�าวยังส�งต�อวัฎจักรการหมุนเวียนของนํ้า และมีผลต�อคุณภาพนํ้าเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกจะมีผลต�อทุกส�วนของระบบนิเวศทางนํ้า ซึ่งไม�ใช�การละลายของนํ้าแข็ง
อย�างเดียวแต�ยังมีผลต�อการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี รวมถึงความเข(มข(นของกnาซต�าง ๆ บนโลกซึ่ง 
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะส�งผลทําให(สิ่งมีชีวิตในนํ้าได(รับอันตรายได( 
 จึงเห็นได(ว�าทั้งอิทธิพลของธรรมชาติและการกระทําของมนุษย�ล(วนมีผลต�อคุณภาพนํ้าทั้งสิ้น
ไม�ว�าจะทางตรงหรือทางอ(อม ดังน้ันการศึกษาให(เข(าใจถึงอิทธิพลดังกล�าวข(างต(นจะทําให(เข(าใจถึง
ลักษณะกายภาพ เคมี และชีวภาพของคุณภาพนํ้าเบื้องต(นได(  โดยเฉพาะกิจกรรมของมนุษย�ในการใช(



49 
 

ประโยชน�จากที่ดินที่แตกต�างกันจะก�อให(เกิดสารมลพิษที่แตกต�างกันไปตามประเภทของกิจกรรม 
ดังน้ันหากทราบแหล�งกําเนิดมลพิษแต�ละแหล�งจะทําให(สามารถประเมินสารมลพิษที่ เกิดข้ึน 
เบื้องต(นได( 
2.2 ประเภทและแหล*งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 

หากนํ้ามีสิ่งเจือปนอยู�มากเกินขีดจํากัดความสามารถของนํ้าที่จะรองรับ หรือมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนไปจากธรรมชาติจะส�งผลกระทบต�อการใช(ประโยชน�ทั้งการอุปโภคและบริโภคของมนุษย�และ
อาจเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ(อมมีผลทําให(เกิดมลพิษทางนํ้า (Water pollution) 
(ชัชพล ทรงสุนทรวงศ�, 2553) สารมลพิษ (Pollutant) ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้าที่มาจากแหล�งกําเนิด 
(Source) ที่แตกต�างกันและมีผลทําให(คุณภาพนํ้าในแต�ละแหล�งนํ้ามีลักษะที่แตกต�างกันไป ดังน้ี 

2.3.1 ประเภทของแหล*งกําเนิดมลพิษทางนํ้า 
คุณภาพนํ้าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเกิดการปนเป56อนของสารมลพิษ ซึ่ง

สารมลพิษดังกล�าวมีการแพร�กระจายมาจากแหล�งกําเนิด 2 ประเภทใหญ�ๆ คือ (1) แหล�งกําเนิดที่ 
เกิดจากธรรมชาติและแหล�งกําเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย� (2) แหล�งกําเนิดที่แน�นนอนและ
แหล�งกําเนิดที่ไม�แน�นอน ดังน้ี 

1) แหล*งกําเนิดท่ีเกิดจากธรรมชาติ และแหล*งกําเนิดท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยI
(Natural and Anthropogenic sources) แหล�งกําเนิดประเภทน้ีแบ�งแหล�งกําเนิดตามแหล�งที่มา
ของสารมลพิษ หากมลพิษมาจากธรรมชาติ เรียกว�า “แหล�งกําเนิดมลพิษที่เกิดจากธรรมชาติ” 
(Natural sources) ได(แก� มลพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล จากปรากฏการณ�ทาง
ธรรมชาติ และจากทางสภาพธรรมชาติของแหล�งนํ้า ได(แก� การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลต�อ
ปริมาณของนํ้าในแหล�งนํ้า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า สารอาหารและอัตราการตกของฝนกม็ผีลต�อ
ปริมาณมลพิษในแหล�งนํ้า โดยการตกอย�างหนักของฝน การเกิดพายุ มีผลทําให(เกิดการกร�อนของดิน 
ดินถล�ม (Landslide) นํ้าท�วม (Flood) ซึ่งมีผลทําให(สารแขวนลอยหรือสารมลพิษไหลลงสู�แหล�งนํ้าใน
ปริมาณมาก และการระเบิดของภูเขาไฟมีผลทําให(เกิดฝนกรดซึ่งนํ้าฝนดังกล�าวเมื่อไหลลงสู�แหล�งนํ้า
อาจมีผลทําให(แหล�งนํ้ามีความเป�นกรดเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีสภาพธรรมชาติเดิมของแหล�งนํ้า เช�น 
เกิดการทับถมของตะกอน (Siltation) ของดิน หรือแร�ธาตุ หรือการสะสมของเกลือในดิน 
(Salinisation) อันเน่ืองจากการระเหยของนํ้าในสภาพแวดล(อมที่แห(งแล(งหรือกึ่งแห(งแล(ง หรือพื้นที่ที่
มีปริมาณเกลือสะสมอยู�มากทําให(ในนํ้าใต(ดินบางแห�งมีเกลือละลายนํ้าสูง หรือที่นํ้าใต(ดินที่มีปริมาณ
คาร�บอเนตในนํ้าสูงทําให(นํ้ากระด(าง หรือบางแห�งมีแร�ธาตุบางชนิด เช�น ฟลูออไรด� หรือมีแร�ธาตุที่
เป�นพิษปนเป56อนในปริมาณสูง เช�น สารหนู หรือซีลีเนียม เป�นต(น รวมถึงการชะล(างของฝนจากพื้นที่
ธรรมชาติ เช�น บริเวณดินกรดทําให(แหล�งนํ้ามีความเป�นกรดเพิ่มสูงข้ึน โดยความเข(มข(นของสาร
มลพิษต�าง ๆ ในแหล�งนํ้าธรรมชาติจะมีความแปรผันแตกต�างกันไป เน่ืองจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติที่สําคัญ เช�น ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสารมลพิษ อุทกวิทยาของนํ้า และป-จจัย
ทางชีวภาพ เป�นต(น โดยกระบวนการที่สําคัญที่มีผลต�อคุณภาพของนํ้า เช�น การเจือจาง การระเหย 
การสลายตัวด(วยแสง ปฏิกิริยารีดnอก และการตายและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย� เป�นต(น  
แสดงดังตารางที่ 2.1 โดยกระบวนการดังกล�าวน้ีจะมีผลทําให(คุณภาพนํ้าของแหล�งนํ้าแต�ละประเภท
แตกต�างกันตามอิทธิพลของธรรมชาติบริ เวณแหล� ง นํ้า น้ัน ได(แก�  ลักษณะทางธรณีวิทยา  
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สภาพภูมิอากาศ พืชพันธุ� สัณฐานวิทยาของแหล�งนํ้า และตําแหน�งที่ต้ัง (อธิบายในข(อ 2.3) ส�วน
แหล�งกําเนิดอีกประเภท คือ “แหล�งกําเนิดที่ เกิดจากการกระทําของมนุษย� (Anthropogenic 
sources)” เป�นนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย� เช�น นํ้าเสีย (Waste water) ที่ไม�ผ�านการบําบัด
หรือนํ้าทิ้ง (Effluent) ที่ไม�ได(ตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการระบายลงสู�แหล�งนํ้าหรือเกิด 
การชะล(างของเสียจากกิจกรรมประเภทต�าง ๆ ลงสู�แหล�งนํ้า เช�น นํ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลจากชุมชน  
นํ้าเสียจากการอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ส�งผลทําให(สารมลพิษเกิดการแพร�กระจายลงสู�แม�นํ้า 
ทะเลสาบ ลําธาร ทะเล และมหาสมุทร สารมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการใช(ประโยชน�ที่ดินแต�ละ
ประเภท (ภาพที่ 2.1) เมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะมีผลทําให(คุณภาพนํ้ามีลักษณะที่แตกต�างกันมีผลทําให(เกิด
มลพิษทางนํ้า 
 
ตารางท่ี 2.1 กระบวนการสําคัญที่มผีลกระทบต�อคุณภาพนํ้า 
 

ประเภทของ
กระบวนการ 

กระบวนการหลัก ประเภทแหล*งนํ้า 

อุทกวิทยา การเจือจาง (Dilution) นํ้าทุกประเภท 
 การระเหย (Evaporation) นํ้าผิวดิน 
 การซึม และการชะละลาย  

 (Percolation and leaching) 
นํ้าใต(ดิน 

 การแขวนลอย และ การตกตะกอน 
(Suspensions and setting) 

นํ้าผิวดิน 

ทางกายภาพ การแลกเปล่ียนกnาซกับบรรยากาศ  
(Gas exchange with atmosphere)  

แม�นํ้า และทะเลสาบ 

 การทําระเหยง�าย (Volatilisation) แม�นํ้า และทะเลสาบ 
 การดูดซับ หรือไม�ดดูซับ 

(Adsorption and  desorption) 
นํ้าทุกประเภท 

 ความร(อน และความเย็น 
(Heating and Cooling) 

แม�นํ้า และทะเลสาบ 

 การแพร� (Diffusion) ทะเลสาบ และนํ้าใต(ดิน 
ทางเคมี การสลายตัวด(วยแสง (Photodegradation) แม�นํ้า และทะเลสาบ 
 ปฏิกิริยากรด- ด�าง (Acid base reaction) นํ้าทุกประเภท 
 ปฏิกิริยารีดnอกซ� (Redox reaction) นํ้าทุกประเภท 

 การสลายตัวของอนุภาค  
(Dissolution of particles) 

นํ้าทุกประเภท 

 การตกตะกอนของแร�ธาต ุ
(Precipitation of mineral) 

นํ้าทุกประเภท 

 การแลกเปล่ียนประจุ (Ion exchange)  นํ้าใต(ดิน 
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ตารางท่ี 2.1 กระบวนการสําคัญที่มผีลกระทบต�อคุณภาพนํ้า (ต�อ) 
 

ประเภทของ
กระบวนการ 

กระบวนการหลัก ประเภทแหล*งนํ้า 

ทางชีวภาพ การผลิตขั้นปฐมภูมิ (Primary production) นํ้าผิวดิน 
 การตาย และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย� 

(Microbial die-off and Growth) 
นํ้าทุกประเภท 

 การสลายตัวของสารอินทรีย� 
(Decomposition of organic matter) 

แม�นํ้า และทะเลสาบ 

 การสะสมในส่ิงมีชีวิต (Bioaccumulation) แม�นํ้า และทะเลสาบ 
 การสะสมในส่ิงมีชีวิตตามลําดบัขั้นการกินใน 

ห�วงโซ�อาหาร (Biomagnification) 
แม�นํ้า และทะเลสาบ 

ที่มา : Bartram and Ballance (2004) 
 

 

 
ภาพท่ี 2.1 แหล�งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย�ที่ทําให(เกิดมลพิษทางนํ้า 

ที่มา : ดัดแปลงจากEuropean Environment Agency (2005) 
 

2) แหล*งกําเนิดท่ีแน*นนอนและแหล*งกําเนิดท่ีไม*แน*นอน (Point and Non-point 
sources) แหล�งกําเนิดประเภทน้ีแบ�งตามลักษณะของการปล�อยสารมลพิษลงสู�แหล�งนํ้า หากมี 
การระบายนํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้าโดยตรงและมีการระบายอย�างสม่ําเสมอ และทราบแหล�งที่มาของ 
สารมลพิษแน�นนอนเรียกว�า “แหล�งกําเนิดที่แน�นนอน(Point sources)” ได(แก� นํ้าเสียชุมชน  
โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมทางการเกษตรกรรม เช�น การเลี้ยงสัตว� ฟาร�มสุกร ฟาร�มไก� และ
การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า เป�นต(น แต�หากแหล�งกําเนิดมลพิษมีการแพร�กระจายอยู�อย�างกระจัดกระจาย
และยากในการที่จะระบุแหล�งที่มาได(ชัดเจน เรียกแหล�งกําเนิดประเภทน้ีว�า “แหล�งกําเนิด 



52 
 

ที่ไม�แน�นอน (Non-point Sources)” โดยทั่วไปแหล�งกําเนิดประเภทน้ีจะมีพื้นที่ขนาดใหญ� ได(แก� 
พื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช(ปุ{ย หรือ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� เช�น การปลูกผักและผลไม( หรือ 
การชะล(างความสกปรกจากชุมชนเมือง เช�น จากถนนต�าง ๆ และนํ้าเสียจากแหล�งกําจัดของเสีย 
บริเวณพื้นที่ก�อสร(าง เหมืองแร�ต�าง ๆ รวมถึงมลพิษทางอากาศ เช�น การเผาไหม(นํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
การคมนาคมและโรงงานอุตสาหกรรมมีผลทําให(สารมลพิษเกิดการแพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้า 

2.3.2 แหล*งกําเนิดมลพิษทางนํ้าท่ีสําคัญ สารมลพิษที่แพร�กระจายและไหลลงสู�แหล�งนํ้า
ซึ่งส�งผลทําให(คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงเกิดจากแหล�งกําเนิดหลัก 3 ได(แก� ชุมชน เกษตรกรรม และ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยส�วนใหญ�เป�นนํ้าเสียจากชุมชนซึ่งมีสัดส�วนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม แต�อย�างไรก็ตามสัดส�วนของนํ้าเสียที่เกิดข้ึนในแต�ละพื้นที่ก็จะมีสัดส�วน
ที่แตกต�างกันออกไปตามสภาพกิจกรรมเศรษฐกิจและความหนาของประชากรในแต�ละพื้นที่ (Vigil, 
2003) แหล�งกําเนิดมลพิษที่สําคัญมี ดังน้ี 

1) แหล*งชุมชน(Domestic sources) เป�นแหล�งกําเนิดขนาดใหญ�ที่ทําให(เกิด
มลพิษทางนํ้า แหล�งกําเนิดนํ้าเสียชุมชนมาจากบ(านพักอาศัย สถานที่ทําการต�างๆ เช�น สถานศึกษา 
สํานักงาน โรงพยาบาล และสถานที่ที่ใช(ในการพักผ�อนหย�อนใจ เช�น โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ 
รวมถึงแหล�งนํ้าเสียจากธุรกิจการค(า นํ้าเสียชุมชนส�วนใหญ�เกิดจากการใช(ชีวิตประจําวันของประชาชน
ที่อาศัยอยู�ในชุมชน และกิจกรรมที่เป�นอาชีพ เช�น การชําระร�างกาย ปรุงอาหาร ซักผ(า ล(างจาน  
ซ�อมรถ หรือการชําระล(างสิ่งสกปรกทั้งหลายตามอาคารบ(านเรือน และบางกรณีเกิดจากการรั่วไหล
จากบ�อเกรอะ เป�นต(น นํ้าเสียชุมนส�วนใหญ�มีองค�ประกอบของสารอินทรีย� พวกเศษอาหาร หรือ 
เศษผัก หรือสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากมนุษย� เช�น อุจจาระ รวมถึง พวก สบู� ผงซักฟอก ขยะมูลฝอย ปุ{ยเคมี 
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่ใช(ในการทําสวนตามบ(านเรือน เป�นต(นปริมาณนํ้าเสียที่ระบาย
จากแหล�งชุมชนมีค�าประมาณร(อยละ 80 ของปริมาณนํ้าที่ใช(ไปสามารถประเมินนํ้าเสียชุมชนได(จาก
จํานวนของประชากรในพื้นที่ชุมชน (ตารางที่ 2.2)  

 

ตารางท่ี 2.2 ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนต�อวัน และปริมาณนํ้าที่ระบบบําบัดนํ้าเสียในพื้นที่สามารถ             
       บําบัดได(ในแต�ละภาคของประเทศ (ล(านลูกบาศก�เมตรต�อวัน) 
 

ภาค ปริมาณนํ้าเสียท่ี
เกิดขึ้น  

ปริมาณนํ้าท่ีระบบ
บําบัดนํ้าเสียบําบดัได(  

ร(อยละของนํ้า
เสียท่ีบาํบดัได( 

จังหวัดท่ีมีนํ้าเสีย
มากท่ีสุด 

เหนือ 925,569 255,809 27.6 เชียงใหม� 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,248,977 353,466 10.9 นครราชสีมา 
กลาง 2,942,739 1,253,000 42.6 กรุงเทพมหานคร 
ตะวันออก 686,411 297,400 43.3 ชลบุรี 
ตะวันตก 475,742 107,900 22.7 ราชบุรี 
ใต( 1,310,929 313,050 23.9 นครศรีธรรมราช 

รวม 9,590,367 2,580,625 26.9  
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2559)  
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ซึ่งปริมาณและความเข(มข(นของนํ้าเสียชุมชนจะมากหรือน(อยข้ึนอยู�กับกิจกรรมแต�
ละประเภท เช�น ตลาดมีปริมาณนํ้าเสีย 70 ลิตรต�อวันต�อตารางเมตร ส�วนสํานักงานมีปริมาณนํ้าเสีย 
3.0  ลิตรต�อวันต�อตารางเมตร แสดงดังตารางที่ 2.3 และ 2.4  ป-จจุบันป-ญหานํ้าเสียจากแหล�งชุมชน
ที่สําคัญ คือ นํ้าเสียที่เกิดจากการรั่วไหลและนํ้าเสียจากบ�อเกรอะ เน่ืองจากประชาชนส�วนใหญ�ติดต้ัง
บ�อเกรอะไว(ตามบ(านเรือน ดังน้ันหากบ�อเกรอะไม�ได(มาตรฐานหรือเกิดการชํารุดหรือรั่วซึม จะมีผล 
ทําให(ของเสียจากบ�อเกรอะแพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้าใกล(เคียงหรือปนเป56อนกับนํ้าใต(ดินได( ซึ่งของเสีย
จากบ�อเกรอะจะเป�นของเสียที่มีความเข(มสูง (ตารางที่ 2.5) นอกจากน้ีประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้า
เสียของบ�อเกรอะไม�สูงมากจึงทําให(บําบัดนํ้าเสียได(เพียงร(อยละ 40 - 60 ทําให(ความสกปรกของนํ้าทิ้ง
ในรูปบีโอดียังสูงกว�ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดจึงไม�สามารถปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าหรือท�อระบายนํ้า
สาธารณะได(เน่ืองจากอาจก�อให(เกิดมลพิษทางนํ้า ดังน้ันนํ้าทิ้งดังกล�าวต(องมีการบําบัดอีกครั้งเพื่อลด
ค�าบีโอดีให(ได(ตามมาตรฐานตามคุณภาพนํ้า (สํานักจัดการคุณภาพนํ้า, 2560) การแพร�กระจายของนํ้า
เสียจากบ�อเกรอะสู�สิ่งแวดล(อมจะมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล(อมและสุขภาพของมนุษย�อย�างมาก 
โดยเฉพาะหากท�อระบายนํ้าทิ้งของบ�อเกรอะอยู�ใกล(ระดับนํ้าใต(ดินมากจะทําให(นํ้าเสียลงสู�นํ้าใต(ดิน
ก�อนที่จะผ�านการกรองของดิน มีผลทําให(นํ้าใต(ดินเกิดการปนเป56อน หรือกรณีที่บ�อเกรอะอยู�ในบริเวณ
ที่มีการแพร�กระจายของมลพิษสูงเกินขีดความสามารถที่ดินจะรองรับนํ้าเสียดังกล�าวได( ทําให(นํ้าผวิดิน
หรือนํ้าใต(ดินเกิดป-ญหามลพิษทางนํ้า นอกจากน้ีนํ้าเสียที่ระบายจากชุมชนโดยไม�ได(รับการบําบัดก�อน
ปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าจะทําให(คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง ซึ่งนํ้าเสียจากชุมชนของประเทศไทยมากกว�า  
24 ล(านครัวเรือน ถูกระบายเข(าสู�ระบบบําบัดเพียง 9.59 ล(านลูกบาศก�เมตรต�อวัน ของปริมาณนํ้าเสีย
ที่เกิดข้ึน แต�นํ้าเสียดังกล�าวได(รับการบําบัดเพียง 2.58 ล(านลูกบาศก�เมตรต�อวัน จากระบบนํ้าเสียรวม
ที่มีอยู� 101 แห�งทั่วประเทศ ส�งผลทําให(นํ้าเสียส�วนใหญ�ที่ไม�ได(รับการบําบัดถูกระบายลงสู�แหล�งนํ้า
ธรรมชาติมีผลทําให(คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) และจากจํานวนประชากร
ที่เพิ่มสูงข้ึนในป-จจุบันส�งผลทําให(นํ้าเสียจากชุมชนมีปริมาณที่เพิ่มสูงข้ึนด(วย จากรายงานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2559) พบว�า แหล�งชุมชนในประเทศไทยเป�นแหล�งกําเนิดนํ้าเสียอันดับสองรองจาก
แหล�งอุตสาหกรรม มีปริมาณนํ้าเสียที่ประมาณ 9.59 ล(านลูกบาศก�เมตรต�อวัน 

 

ตารางท่ี 2.3 ปริมาณนํ้าเสียจากอาคารประเภทต�างๆ  
 

ประเภทอาคาร หน�วย ลิตร/วัน/หน�วย 
อาคารชุด/บ(านพัก ยูนิต 500 
โรงแรม ห(อง 1,000 
หอพัก ห(อง 80 
สถานบริการ ห(อง 400 
โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตตาคาร ตารางเมตร 25 
ตลาด ตารางเมตร 70 
ห(างสรรพสินค(า ตารางเมตร 5.0 
สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 

ที่มา : สมาคมสิ่งแวดล(อมแห�งประเทศไทย (2536) 
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ตารางท่ี 2.4 ลักษณะนํ้าเสียชุมชน 
 

พารามิเตอรI 
 

ความเข.มข.น  (มิลลิกรัมต*อลิตร) 
น.อย ปานกลาง มาก 

1. ของแขง็ท้ังหมด  350 720 1,200 
- ของแข็งละลายนํ้า 250 500 580 
- ของแข็งแขวนลอย 100 220 350 
2. ปริมาณตะกอนหนัก 5 10 20 
3. บีโอด ี 110 220 400 
4. ซีโอดี 250 500 1,000 
5.ไนโตรเจนท้ังหมด 20 40 85 
- อินทรีย�ไนโตรเจน 8 15 35 
- แอมโมเนีย 12 25 50 
- ไนไตร�ท 0 0 0 
- ไนเตรท 0 0 0 
6. ฟอสฟอรัสท้ังหมด 4 8 15 
- สารอินทรีย� 1 3 5 
-  สารอนินทรีย� 3 5 10 
7. คลอไรด� (1) 30 50 100 
8. ซัลเฟต (1) 20 30 50 
9. สภาพด�าง 50 100 200 
10. ไขมัน 50 100 150 
11. โคลิฟอร�มแบคทีเรียท้ังหมด 
(หน�วย MPN/100 ml)  

106-107  107-108 107-109 

หมายเหตุ: (1)เป�นค�าทีเ่พิ่มจากค�าที่ตรวจพบในนนํ้าใช(ปรกติ 
ท่ีมา : Metcalf and Eddy (1991) 
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ตารางท่ี 2.5 ลักษณะของตะกอนในบ�อเกรอะ 
 

พารามิเตอรI ความเข.มข.น (มิลลิกรัม/มิลลิกรัม) 
ค*าโดยท่ัวไป (1) ค*าโดยท่ัวไป (2) 

บีโอดี 6,000 5,000 
ค�าของแข็งทั้งหมด 40,000 40,000 
ค�าของแข็งแขวนลอย 15,000 20,000 
ค�าไนโตรเจนในรูปทเีคเอ็น 700 1,200 
ค�าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย 400 350 
ค�าฟอสฟอรัสทั้งหมด 250 250 
ไขมัน 8,000 - 
ที่มา: (1) Metcalf and Eddy (1991) 
       (2) สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล(อม (2538) 
 

2) การเกษตรกรรม (Agricultural sources) นํ้าเสียที่เกิดจากการทํากิจกรรม
ทางการเกษตรกรรม ได(แก� การเพาะปลูก ปศุสัตว� หรือเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า เป�นต(น นํ้าเสียที่เกิดข้ึน 
ส�วนใหญ�จะมีการปนเป56อนของมูลสัตว� ปุ{ยเคมี ของเสียจากฟาร�ม โรงฆ�าสัตว� การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 
เกลือ และตะกอนดินที่เกิดจากการชะล(างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดจาการทําเกษตรกรรม
จะมีสัดส�วนน(อยที่สุดเมื่อเทียบกับแหล�งชุมชนและอุตสาหกรรม ในประเทศไทยนํ้าเสียที่เกิดจาก
เกษตรกรรมมีปริมาณ 3.9 ล(านลูกบาศก�เมตรต�อวัน โดยนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร 
แต�ละประเภทจะมีชนิดและปริมาณความเข(มข(นของสารมลพิษที่แตกต�างกัน ดังน้ี 

2.1) นํ้าเสียจากพ้ืนเกษตรกรรมท่ีทําการเพาะปลูก กิจกรรมการเกษตร 
ที่ทําการเพาะปลูกพืชจะมีการนําปุ{ยมาใช(ในปริมาณที่สูง เน่ืองจากต(องการเพิ่มผลผลิตซึ่งส�วนใหญ� 
ปุ{ยที่ใช( คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมถึงมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�เข(า
มาใช(ร�วมด(วย เช�น คลอร�ไพริฟอส (Chlorpyrifos) มาลาไทออน (Malathion) คาร�บาริล (Carbaryl)  
คาร�โบฟูราน (Carbofuran) ดีดีที(DDT) ดีลดริน(Dieldrin) ออลดริน (Aldrin) และ ไกลโฟเสท 
(Glyphosate)เป�นต(น ดังน้ันเมื่อมีการระบายของนํ้าที่เกิดจากกิจกรรมดังกล�าวลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ
โดยไม�มีการบําบัดที่ถูกต(องย�อมเป�นอันตรายต�อพืชและสัตว�นํ้า รวมทั้งมนุษย�ที่นํานํ้ามาใช(ด(วยเช�นกัน 
การตกค(างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ในแหล�งนํ้า มีผลทําให(สัตว�นํ้าและมนุษย�มีโอกาส 
ได(รับพิษดังกล�าวผ�านทางการบริโภคนํ้าหรือผ�านการกินในห�วงโซ�อาหาร ดังน้ันเมื่อมนุษย�บริโภค 
สัตว� นํ้าที่มีการปนเป56อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ก็มีศักยภาพที่จะเกิดการสะสมของ 
สารมลพิษดังกล�าวในมนุษย�ในปริมาณที่สูงข้ึนตามลําดับข้ันการกินในห�วงโซ�อาหาร (Trophic level) 
และเน่ืองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ส�วนใหญ�ละลายนํ้าได(น(อยแต�ละลายได(ดีในไขมันจึง
สามารถสะสมในร�างกายของสิ่งมีชีวิตได(ดี ตัวอย�างเช�น ในแหล�งนํ้าที่ปนเป56อนดีดีทีจะพบปริมาณ 
ดีดีทีในนํ้าตํ่า แต�จะพบการสะสมในปลาในปริมาณที่สูงมากทําให(ปลาดังกล�าวไม�เหมาะสมที่ 
จะนํามาบริโภค เป�นต(น หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�บางชนิดที่มีความเป�นพิษสูงจะมีผลไป
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รบกวนกระบวนการเมทาบอลิซึม (Metabolism) ของสิ่งมีชีวิต หากมนุษย�ได(รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสัตว�ที่ปนเป56อนอยู�ในห�วงโซ�อาหารเข(าไปอย�างต�อเน่ืองเป�นระยะเวลานานอาจมีผลทําให(การ
ทํางานของเอนไซม�ในร�างกายเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเป�นมะเร็งได( นอกจากน้ีหากแหล�งนํ้ามีปริมาณ
สารอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ เกิดจากการใช(ปุ{ยเคมีส�งผลทําให(แหล�งนํ้ามี
สารอาหารมากเกินไปทําให(เกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟ}เคช่ัน และมีผลทําให(ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้า
ลดลง นอกจากน้ีหากบริโภคนํ้าที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงเกินไป 10 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�งผลทําให(เกิด
“โรคเมทฮีโมโกลบิน” (Methemoglobinemia หรือ Blue- baby syndrome) ซึ่งทําให(เด็กที่
อายุตํ่ากว�า 1 ป=เสียชีวิตได(สําหรับประเทศไทยมีการทําการเกษตรกรรมเป�นหลักซึ่งจากโครงสร(าง 
การเพาะปลูกพืชพบว�า พื้นที่เกษตรกรรมเป�นแหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าที่สําคัญที่ก�อให(เกิดผลกระทบ
ต�อแหล�งนํ้า โดยเฉพาะนํ้าเสียจากการทํานาข(าว เน่ืองจากการทํานาข(าวมีการใช( นํ้า ปุ{ย และ 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�จํานวนมากและมีพื้นที่การปลูกมากเกือบ 1 ใน 3 ของพื้นที่ประเทศไทย
และกระจายอยู�ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการทํานาข(าวมีการระบายนํ้าเสีย 17,585 ตันต�อป= ทั้งน้ี
ลักษณะการแพร�กระจายของมลพิษจะเกิดมากในช�วงที่ต(องมีการระบายนํ้าออกจากนาข(าวภายหลัง
การปลูกข(าวและก�อนการเก็บเกี่ยว หรือจากนํ้าฝนที่ไหลชะพื้นที่  อย�างไรก็ตามปริมาณนํ้าเสียและ
ความเข(มข(นของนํ้าเสียที่เกิดจากการเพาะปลูกจะแตกต�างกันออกไปตามชนิดของพืชที่ปลูก แสดงดัง
ตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 เปรียบเทียบอัตราการระบายมลพิษจากการเพาะปลกูต�อพื้นที ่
 

ชนิดพืช 

ไนโตรเจน บีโอด ี ฟอสฟอรัส 
 

สารเคมีกําจัด 
ศัตรูพืชและสัตวI 

ระบาย 
(ตัน/ป=) 

อัตราการ
ระบาย 

(ตัน /ไร�) 

ระบาย 
(ตัน/ป=) 

อัตราการ
ระบาย 

(ตัน /ไร�) 

ระบาย 
(ตัน/
ป=) 

อัตราการ
ระบาย 

(ตัน /ไร�) 

ระบาย 
(ตัน/ป=) 

อัตราการ
ระบาย 

(ตัน /ไร�) 
นาข(าว 17,585 0.00025 11,838 0.00017 1,966 0.00003 0.422 <0.000001 
พืชไร� 8,359 0.00056 817 0.00005 191 0.00001 76.3 0.000005 
พืชผัก 1,273 0.00223 13 0.00002 43 0.00007 6.04 0.000011 
พืชพุ�มเตีย้ 385 0.00059 195 0.00030 26 0.00004 6.11 0.000009 
พืชทรงพุ�ม 565 0.00003 1,214 0.00006 9 <0.00001 123.81 0.000006 
ไม(เล้ือย 1,174 0.00438 34 0.00013 4 0.00001 5.79 0.000022 
ท่ีมา: สํานักจัดการคุณภาพนํ้า (2554) 
 

2.2) นํ้าเสียจากจากฟารIมเลี้ยงสัตวI  แหล�งกําเนิดนํ้าเสียจากฟาร�มเลี้ยงสัตว� เช�น 
ฟาร�มเลี้ยงสัตว�ป=ก ฟาร�มสุกร หรือฟาร�มโคเน้ือหรือโคนม เป�นต(น ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดข้ึนดังกล�าวมาจาก
ข้ันตอนการเลี้ยง การทําความสะอาดคอกหรือโรงเรือน ของเสียจากมูลและป-สสาวะของสัตว� ซึ่ง
ปริมาณและความเข(มข(นของนํ้าเสียจากฟาร�มเลี้ยงสัตว�แต�ละชนิดจะแตกต�างกันออกไปตามชนิดและ
ขนาดของฟาร�ม โดยตัวอย�างอัตราการใช(นํ้าและนํ้าเสียที่เกิดข้ึนจากฟาร�มสุกร แสดงดังตารางที่ 2.7 
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ตารางท่ี 2.7 อัตราการใช(นํ้า อัตรานํ้าเสีย และค�าความสกปรกของนํ้าเสียจําแนกตามประเภท 
                สุกรที่เลี้ยง 
 

ประเภทสุกร 
อัตราการใช.นํ้า 
(ลิตร/ตัว/วัน) 

อัตรานํ้าเสีย 
(ลิตร/ตัว/วัน) 

ความสกปรกของนํ้าเสีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 

บีโอดี ซีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย 

ทีเคเอ็น 

สุกร 
พ�อพันธุ�- แม�พันธุ� 

92 64 800 1,700 900 350 

สุกรขุน 48 24 3,500 7,400 4,700 700 
สุกรอนุบาล 32 20 2,500 5,400 3,000 350 

ที่มา สํานักงานจัดการคุณภาพนํ้า (2556) 
 

2.3) นํ้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวIนํ้า ป-จจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว� นํ้าได(
เจริญเติบโตอย�างแพร�หลายมากข้ึนทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าจืด สัตว�นํ้ากร�อยและสัตว�นํ้าชายฝ-xง 
ซึ่งส�วนใหญ�เป�นการเลี้ยงปลา กุ(ง กบ และจระเข( เป�นต(น ซึ่งลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าจะมีความ
แตกต�างกันตามลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว� พื้นที่ที่ใช(ในการเพาะเลี้ยง และรูปแบบการเพาะเลี้ยง 
เช�น การเลี้ยงในบ�อ กระชัง นาข(าว และร�องสวน เป�นต(น ป-จจัยดังกล�าวส�งผลทําให(มีปริมาณและ 
ความเข(มข(นของนํ้าเสียที่เกิดข้ึนแตกต�างกัน เช�น การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าใน 25 ลุ�มนํ้าของประเทศไทย
มีปริมาณนํ้าทิ้งที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าจืด 654.97 ล(านลูกบาศก�เมตร การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า
ชายฝ-xงมีปริมาณนํ้าทิ้งเกิดข้ึน 15.37 ล(านลูกบาศก�เมตร  และการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้ากร�อยมีปริมาณนํ้า
ทิ้งเกิดข้ึน 584.99 ล(านลูกบาศก�เมตร (ตารางที่  2.8)  ซึ่งนํ้าทิ้งที่ระบายจากการเพาะเลี้ยงแต�ละชนิด
จะมีคุณภาพนํ้าที่แตกต�างกันออกไปตามชนิดของสัตว�นํ้าที่เพาะเลี้ยง เช�น นํ้าทิ้งที่ระบายจากการ
เพาะเลี้ยงกุ(งทะเลนํ้าทิ้งจะมีความสกปรกในรูปบีโอดีเท�ากับ 38.2 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนการเพาะเลีย้ง
ปลานํ้ากร�อยนํ้าเสียมีปริมาณบีโอดีเท�ากับ 5.9 มิลลิกรัมต�อลิตร (ตารางที่2.9)  

นํ้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าเกิดจากการขับถ�ายของเสียของสัตว�นํ้า 
ตะกอนดิน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีปุ{ย และเศษอาหาร เป�นต(น ทําให(นํ้าเสียส�วนใหญ�ที่เกิดข้ึนมีความขุ�น
และมีปริมาณสารอินทรีย�สูง เน่ืองจากการตกค(างของอาหารที่ใช(เลี้ยงในพื้นที่มากเกินไปทําให( 
เกิดการสะสมหมักหมมจนทําให(เกิดกลิ่นเหม็น พื้นท(องนํ้าเกิดเน�าเสียและเกิดกnาซพิษ นอกจากน้ี 
ของเสียจากการขับถ�ายของสัตว�นํ้าจํานวนมากส�งผลทําให(นํ้าที่ใช(เพาะเลี้ยงมีปริมาณของแอมโมเนีย
และไนไตรท�สูงกว�าธรรมชาติ หรือบางครั้งแหล�งนํ้ามียาปฏิชีวนะหรือสารเคมีปนเป56อน หรือนํ้ามี 
ความเป�นกรดด�างอยู�ในช�วงที่ไม�เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว�นํ้า จากกิจกรรมดังกล�าว 
ส�งผลทําให(สัตว�นํ้าได(รับอันตรายได( ดังน้ันหากนํ้าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าไม�ผ�านการบําบัดก�อน
ระบายนํ้าลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะส�งผลทําให(แหล�งนํ้าที่รองรับนํ้าเสียดังกล�าวมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง 
(สํานักอนามัยสิ่งแวดล(อม, 2555) 
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ตารางท่ี 2.8 ปริมาณนํ้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าประเภทต�างๆ ใน 25 ลุ�มนํ้าของประเทศไทย  
 

ประเภทการ
เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า 

พื้นที่ (ไร�) ผลผลิต 
(ตัน) 

ปริมาณนํ้าทิง้ (ล(านลูกบาศก�เมตร) 
ที่เกิด ระบายสู�สิง่แวดล(อม 

สัตว�นํ้าจืด 588,913.47 282,368.06 654.97 322.30 
สัตว�นํ้ากร�อย 8730.32 5,690.77 15.37 10.77 
สัตว�นํ้าชายฝ-xง 274,868 293,323.72 584.99 269.10 
ที่มา: กรมประมง (2559) 
 
ตารางท่ี 2.9 ค�าเฉลี่ยคุณภาพนํ้าในช�วงเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว�นํ้าชนิดต�างๆ (มิลลิกรัมต�อลิตร) 
 

ชนิดสัตว�นํ้า บีโอดี สารแขวนลอย 
แอมโมเนีย
ไนโตรเจน 

ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรสัรวม 

ปลาช�อน 21.4 528.3 5.493 8.060 1.269 
ปลาดุก 13.6 282.5 0.860 4.714 0.390 
ปลานิล 20.8 196.7 0.650 2.600 0.164 
กุ(งก(ามกราม 17.1 151.7 0.788 1.498 0.088 
ปลานํ้ากร�อย 5.9 135 0.029 3.85 0.13 
กุ(งทะเล 38.2 132.6 0.333 11.96 0.23 
ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักจัดการคุณภาพนํ้า (2554) 
 

3) โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial sources) โรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ� 
จะต้ังอยู�ใกล(กับแหล�งนํ้า เช�น โรงงานผลิตกระดาษหรือเย่ือกระดาษส�วนใหญ�จะต้ังอยู�ใกล(แม�นํ้า
เน่ืองจากมีความต(องการใช(นํ้าในการผลิตจํานวนมากจึงจะมีการดึงนํ้าจากแม�นํ้าเข(ามาใช( และหากนํ้า
เสียที่ระบายออกโรงงานอุตสาหกรรมไม�มีการบําบัดหรือบําบัดแล(วคุณภาพนํ้ายังไม�เป�นไปตาม 
เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพนํ้า เมื่อนํ้าดังกล�าวถูกระบายลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติจะส�งผลทําให(เกิด 
ป-ญหามลพิษทางนํ้าได( นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสัดส�วนที่น(อยกว�านํ้าเสียจากแหล�งชุมชน
แต�จะมีความสกปรกของนํ้าเสีย และความเข(มข(นของสารมลพิษที่เป�นอันตรายสูงกว�าแหล�งกําเนิดอื่น 
(Vigil, 2003) นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การล(างวัตถุดิบ 
นํ้าทิ้งจากกระบวนการชะล(าง นํ้าทิ้งจากกระบวนการหล�อเย็นของอุปกรณ�ทําความร(อน และนํ้าเสียที่
เกิดจากกิจกรรมต�าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช�น การใช(นํ้าของพนักงาน หรือจากหม(อไอนํ้า  
เป�นต(น โดยองค�ประกอบในนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ�จะประกอบด(วยสารอินทรีย�และ
สารอนินทรีย� เช�น สารเคมีที่มีความเป�นกรดความเป�นด�างสูง ไซยาไนด� และคลอไรด� เป�นต(น รวมถึง
พวกโลหะหนัก โครเมียม สารหนู ตะกั่ว และปรอท เป�นต(นและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่ใช(ใน
อุตสาหกรรม เป�นต(น โดยปริมาณและองค�ประกอบของนํ้าเสียที่เกิดข้ึนจะแตกต�างกันไปตามประเภท
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ของโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งระบบควบคุมและการบํารุงรักษา
เครื่องจักร  แสดงดังตารางที่ 2.10 (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  

การเจริญเติบโตทางด(านเศรษฐกิจในป-จจุบันส�งผลทําให(ภาคอุตสาหกรรม 
มีการขยายตัวมากข้ึนส�งผลทําให(มีการระบายนํ้าเสียออกสู�สิ่ งแวดล(อมเพิ่มสู ง ข้ึน ถึงแม( 
โรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ�มีการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียดังกล�าวสามารถ
กําจัดพวกของแข็งและสารอินทรีย�ออกจากนํ้าเสียได(ร(อยละ 90 แต�การกําจัดโลหะหนักและ 
สารเคมีอันตรายในนํ้าเสียยังคงเกิดป-ญหาในการกําจัด ทําให(นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
มีการตกค(างของสารมลพิษที่เป�นอันตรายสิ่งมีชีวิตสูง (Vigil, 2003) เช�น โรงงานผลิตพลาสติก 
 ผลิตโซดาไฟ และสารกําจัดเช้ือรา หรือสารกําจัดแมลงบางชนิดที่มีการใช(โลหะหนัก เช�น ปรอท (Hg) 
เป�นองค�ประกอบในผลิตภัณฑ�หรือกระบวนการผลิต เมื่อมีการระบายนํ้าเสียจากกิจกรรมการผลิต
ดังกล�าวลงแหล�งนํ้า จะส�งผลทําให(เกิดการแพร�กระจายของปรอทลงสู�แหล�งนํ้าเกิดการสะสมใน 
ห�วงโซ�อาหาร (Food chain) และเกิดการสะสมของปรอทในแบคทีเรีย สาหร�าย ปลา และมนุษย� 
เป�นเหตุทําให(เกิดความเป�นพิษของปรอทซึ่งทําให(เกิดโรคที่ช่ือว�า“มินามาตะ(Minamata disease)” 
โดยค(นพบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะประเทศญี่ปุiน เมื่อพ.ศ. 2499 เน่ืองจากโรงงานปล�อยนํ้าเสียที่มี
การปนเป56อนของปรอทคือ เมธิลเมอร�คิวรี (Methyl mercury) ซึ่งเป�นสารที่มีความเป�นพิษสูงลงสู� 
อ�าวมินามาตะ ความเป�นพิษของปรอททําให(แขนขาเคลื่อนไหวลําบาก มีอาการกระตุก ตัวแข็ง มี
อาการขาดสารอาหาร วิกลจริตอย�างอ�อน ๆ กรีดร(อง นัยน�ตาดําขยายกว(างเล็กน(อย ลิ้นแห(ง และ
เน่ืองจากโรคน้ีแสดงผลต�อระบบประสาทส�วนกลางซึ่งเด็กที่เกิดมาในช�วงน้ันมีอาการพิการทางสมอง 
และบางรายเสียชีวิต รวมถึงทําให(สัตว�นํ้าตายจํานวนมาก (Ravindra et al ., 2015) 

 
ตารางท่ี 2.10 ลักษณะนํ้าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมแต�ละประเภท 
 

ประเภท 
อุตสาหกรรม 

 
ปริมาณ* 
การใช(นํ้า 

 

 
ปริมาณ* 
นํ้าเสีย 

 

ค�าบีโอด ี
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ของแข็งแขวนลอย 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ช�วง ค�า 
เฉล่ีย 

ช�วง ค�า 
เฉล่ีย 

กระดาษ 3.4 3.3 100-1000 530 100-1,300 830 
สบู� 10.8 9 200 -3,000 1,180 100-3,000 560 
ผงชูรส 1.20 1 1.20 1 - - 
สุราหรือ 
แอลกอฮอล� 

5.64 4.70 5,000 - 60,000 29,00 1,000 -10,000 560 
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ตารางท่ี 2.10 ลักษณะนํ้าเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมแต�ละประเภท (ต�อ) 
 

ประเภท 
อุตสาหกรรม 

 
ปริมาณ* 
การใช(นํ้า 

 

 
ปริมาณ* 
นํ้าเสีย 

 

ค�าบีโอด ี
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ของแข็งแขวนลอย 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ช�วง ค�า 
เฉล่ีย 

ช�วง ค�า 
เฉล่ีย 

กระดาษ 3.4 3.3 100-1000 530 100-1,300 830 
สบู� 10.8 9 200 -3,000 1,180 100-3,000 560 
ผงชูรส 1.20 1 1.20 1 - - 
สุราหรือ 
แอลกอฮอล� 

5.64 4.70 5,000 - 60,000 29,00 1,000 -10,000 560 

นํ้าอัดลม 2.64 2.20 150 - 2,400 740 50-400 190 
นม 4.70 2.50 200 - 3,600 1,125 100-1,100 450 
นํ้าตาล 1.32 1.10 200 -3,900 1,320 100-600 320 
ส่ิงทอ 11.40 9.50 60 -900 230 0-500 160 
ห(องเย็น 4.80 1.90 250 - 4,500 1,560 100-700 410 
โม�แปQง 
 แบะแซ 

1.56 1.30 1,000 -11,000 5,235 50 -50,00 1,700 

หมายเหตุ * หน�วย ลูกบาศก�เมตรต�อตัน 
ที่มา : ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ (2546) และกรมควบคุมมลพิษ (2554) 
 

นอกจากแหล�งกําเ นิดมลพิษทางนํ้ามาจาก แหล�งชุมชม เกษตรกรรม และ 
โรงงานอุตสาหกรรม ยังมีแหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าอื่น ๆ เช�น งานทางด(านปiาไม( การสาธารณสุข 
การทําเหมืองแร� และการก�อสร(างต�าง ๆ เช�น การตัดถนน สร(างบ(าน สร(างเข่ือน เป�นต(น นํ้าเสียที่เกิด
จากกิจกรรมดังกล�าวมีผลทําให(คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลงได( ดังน้ันจะเห็นว�าแหล�งกําเนิดมลพิษแต�ละ
ประเภทก�อให(เกิดสารมลพิษที่มีชนิดและปริมาณที่แตกต�างกัน และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสารมลพิษ 
แต�ละชนิดจะมีระดับความเป�นพิษต�อสิ่งมีชีวิตมากน(อยที่แตกต�างกันออกไปด(วยตามคุณสมบัติของ
สารมลพิษน้ัน ๆ  
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                    ก. นํ้าเสียจากชุมชน                                      ข. นํ้าเสียจากเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ค. นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
 

ภาพท่ี 2.2 แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าที่สําคัญ 
ที่มา : ผู(เรียบเรียง 

 
2.3 สารมลพิษทางนํ้าและเส.นทางการปนเปjkอนของสารมลพิษในแหล*งนํ้า 

คุณภาพนํ้าอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากเกิดการปนเป56อนของสารมลพิษต�าง ๆ  
ในระดับที่สูงเกินขีดความสามารถที่แหล�งนํ้าจะรองรับได( ส�งผลทําให(แหล�งนํ้าเกิดมลพิษทางนํ้า โดย
เส(นทางหลักที่สําคัญที่ทําให(สารมลพิษปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจากแหล�งกําเนิดทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ 
และกิจกรรมของมนุษย� สารมลพิษที่เกิดจากแหล�งกําเนิดดังกล�าว เช�น สารอินทรีย� โลหะหนัก และ
ธาตุอาหาร เป�นต(น เมื่อสารมลพิษดังกล�าวระบายลงสู�แหล�งนํ้ามีผลทําให(เกิดการปนเป56อนและสะสม
ของสารมลพิษทั้งในส�วนของนํ้า ตะกอนดินท(องนํ้า และสัตว�นํ้า ซึ่งการปนเป56อนและสะสมดังกล�าว
ส�งผลทําให(คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป และเป�นอันตรายต�อสัตว�นํ้าได( 

2.3.1สารมลพิษทางนํ้า 
สารมลพิษ (Pollutant) คือ สารที่ก�อให(เกิดภาวะมลพิษ (Pollution) ที่ก�อให(เกิด

อันตรายหรือผลกระทบโดยตรงและโดยอ(อมต�อมนุษย� สัตว� พืช และสภาพสิ่งแวดล(อมอื่นๆ และ 
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หากปนเป56อนลงสู�แหล�งนํ้าจะก�อให(เกิดผลกระทบหรือป-ญหามลพิษทางนํ้าได( (กรมส�งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล(อม, 2534) สารมลพิษทางนํ้ามีทั้งแบบชนิดที่ย�อยสลายตัวได( (Degradable wastes) และ
ชนิดที่คงทนต�อการย�อยสลาย (Conservative wastes) ซึ่งปริมาณและคุณลักษณะของ 
สารมลพิษข้ึนอยู�กับแหล�งกําเนิดของสารมลพิษเป�นสําคัญ สามารจําแนกประเภทสารมลพิษทางนํ้า 
ที่สําคัญได( ดังน้ี 

1) สารอินทรียI (Organic substance) สารอินทรีย�หากจําแนกตามการย�อยสลาย
ตามธรรมชาติจะแบ�งสารอินทรีย�ออกเป�น 2 ประเภท คือ สารอินทรีย�ที่ถูกย�อยสลายได(ทางชีวภาพ 
(Biodegradation substance) และสารอินทรีย�ที่ไม�ถูกย�อยสลายทางชีวภาพ (Non- biodegrade- 
tion substance) สารอินทรีย�กลุ�มที่ย�อยสลายได(ทางชีวภาพ ได(แก� เศษผัก เศษอาหาร เศษใบไม( 
ซากพื ชซากสั ตว�  และมู ลสั ตว�ต� า ง  ๆ  ที่ ม าจาก ชุมชนเป� นส� วนใหญ�  ร วม ถึ ง นํ้ าทิ้ ง จ าก 
โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม เมื่อสารอินทรีย�กลุ�มน้ีลงสู�แหล�งนํ้าจะถูกย�อยสลายโดย
จุลินทรีย�ที่ดํารงชีวิตโดยการใช(ออกซิเจน ดังน้ันเมื่อปริมาณสารอินทรีย�ลงสู�แหล�งนํ้าในปริมาณมากมี
ผลทําให(จุลินทรีย�ดึงออกซิเจนในนํ้ามาใช(ในการย�อยสลายสารอินทรีย�เพิ่มสูงข้ึน ส�งผลทําให(ปริมาณ
ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง หรือหากปริมาณอินทรีย�มีปริมาณสูงเกินกว�าที่จุลินทรีย�จะย�อยสลายได(ทนั
จะทําให(เกิดการหมักหมมและทับถมของสารอินทรีย�ในแหล�งนํ้าทําให(แหล�งนํ้าเน�าเสีย เกิดกลิ่นเหม็น
และออกซิเจนในนํ้าลดลง ส�งผลทําให(สัตว�นํ้าได(รับอันตรายหรือตายได( และเมื่อสัตว�นํ้าตายลงย่ิงส�งผล
ทําให(แหล�งนํ้าเกิดการเน�าเสียเน�ามากข้ึน และมีผลทําออกซิเจนทําให(ในแหล�งนํ้าลดลง และในบาง
กรณีชนิดของสารอินทรีย�จะเกี่ยวข(องกับปริมาณสารอนินทรีย�ในนํ้า ได(แก� ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ซึ่งเป�นสารอาหารที่สําคัญที่ทําให(สาหร�ายเจริญเติบโตได(ดี ซึ่งหากมีการสะสมของสารอาหารดังกล�าว
ในแหล�งนํ้าจะมีผลทําให(สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว และเมื่อสาหร�ายดังกล�าวตายลงส�งผลทาํให(
สารอินทรีย�ในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งปรากฏการณ�ที่สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วเน่ืองจากมี
สารอาหารในแหล�งนํ้าจะเกิดปรากฎการณ�ยูโทรฟ}เคช่ัน (Europhication) ทําให(เกิดแอลจีบลูม 
(Algae blooms) มีผลทําให(สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วซึ่งส�งผลทําให(แหล�งนํ้ามีปริมาณ
ออกซิเจนลดลง ส�วนสารอินทรีย�อีกกลุ�ม คือ สารอินทรีย�ที่ไม�ถูกย�อยสลายทางชีวภาพ หรือ
สารอินทรีย�สังเคราะห�เป�นกลุ�ม สารอินทรีย�กลุ�มน้ีเป�นกลุ�มที่ย�อยสลายได(ยากด(วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ ซึ่งจะเป�นสารที่โมเลกุลขนาดใหญ�หรือมีโครงสร(างที่แตกต�างจากสารอินทรีย�ตามธรรมชาติ 
สารอินทรีย�กลุ�มน้ี ได(แก� สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�บางชนิดในกลุ�มออร�กาโนคลอรีน 
(Organochlorine compounds) ซึ่งมีคลอรีนเป�นองค�ประกอบที่สําคัญ เป�นสารที่สามารถละลายได(
ดีในไขมันแต�ละลายในนํ้าได(น(อย ทําให(สามารถคงทนอยู�ในสิ่งแวดล(อมได(นานเป�น 10 ป= เช�น ดีดีที 
(DDT) คลอร�เดน (Chlordane) อัลดริน (Aldrin)  ดีลดริน (Dieldrin) ลินเดน (Lindane) บีเอชซี 
(BHC)ไดโคฟอล (Dicofol) และเฮปตาคลอร� (Heptachlor) เป�นต(น หรือลิกนิน ฟ=นอล สารลดแรงตึง
ผิว ผงซักฟอก และสารเคมีที่ใช(ตามโรงงานต�างๆ เช�น สารในกลุ�มพิลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน
หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร�บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon :PAHs) และตัวทํา
ละลาย (Solvent) ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามบ(านเรือน เป�นต(น เน่ืองจากสารกลุ�มน้ีไม�สามารถ
ย�อยสลายได(ในธรรมชาติต(องมีการใช(วิธีทางเคมีหรือกระบวนการไฟฟQาเคมีเข(ามาช�วยในการย�อย
สลาย ทําให(สารอินทรีย�กลุ�มน้ีค�อนข(างคงทนในสิ่งแวดล(อมและเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตอย�างย่ิง 
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(อธิบายในบทที่ 4 เรื่องสารอินทรีย�)2) สารพิษ (Toxic substance )คือ สารเคมีที่ไม�ใช�สารจาก
ธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า สารพิษในแหล�งนํ้ามีทั้งกลุ�มทําให(เกิดความเป�นพิษ
เฉียบพลัน (Acute toxicity)เช�น ไซยาไนด� และความเป�นพิษแบบรัง (Chronic toxicity) เกิดจาก
การสะสมของสารพิษเป�นระยะเวลาหน่ึงแล(วจึงแสดงอาการ ได(แก� อนินทรีย� เช�น โลหะหนัก หรือ
สารอินทรีย�สังเคราะห� เช�น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� หรือสารลดแรงตึงผิว เป�นต(น สารพิษที่เป�น
สารมลพิษทางนํ้าที่สําคัญ ดังน้ี 

2.1) โลหะหนัก (Heavy metal) คือ โลหะที่มีความหนาแน�นสูงอยู�ในช�วงระหว�าง  
3.5 -7 กรัมต�อลูกบาศก�เซนติเมตร (g/cm3) เป�นสารที่มีความเป�นพิษสูงแม(จะมีระดับความเข(มข(นตํ่า 
โดยทั่วไปโลหะหนักจะพบตามธรรมชาติแต�มีปริมาณไม�สูงมาก เช�น บริเวณเปลือกโลก หินแร� และ
วัตถุต(นกําเนิดของดิน ซึ่งจะมีปริมาณโลหะหนักที่เป�นองค�ประกอบแตกต�างกัน และแหล�งกําเนิด 
โลหะหนักอีกแหล�งมาจากกิจกรรมของมนุษย�ซึ่งเป�นแหล�งกําเนิดหลักที่มีผลทําให(ปริมาณโลหะหนัก
เพิ่มสูงข้ึนในป-จจุบัน เช�น การทําเหมืองแร� สารเคมีที่ใช(ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 
โรงงงานชุบโลหะ ผลิตแบตเตอรี่ เป�นต(น รวมทั้งนํ้าเสียจากครัวเรือน นํ้าชะกองขยะมูลฝอยอันตราย 
นํ้าเสียจากการเกษตร และจากกิจกรรมทางเทคโนโลยี เป�นต(น โดยโลหะหนักสําคัญที่ปนเป56อนใน 
นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย� ได(แก� ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โครเมียม (Cr) 
ไทเทเนียม (Tl) สังกะสี (Zn) นิเกิล(Ni) ทองแดง (Cu) และตะกั่ว (Pb 

ป-จจุบันแหล�งนํ้าผิวดินในหลายพื้นที่ของประเทศไทยพบว�ามีการปนเป56อน 
ของโลหะหนักในแหล�งนํ้าในภาคต�าง ๆ แต�ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในแหล�งนํ้าส�วนใหญ� 
ยังไม�เกินค�ามาตรฐานแหล�งนํ้าผิวดิน ยกเว(นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปริมาณแคดเมียม 
แมงกานีส และสังกะสีในนํ้าสูงเกินค�ามาตรฐานที่กําหนด (ตารางที่ 2.11) ถึงแม(ว�าการปนเป56อนของ
โลหะหนักในนํ้าจะก�อให(เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย�อย�างมาก ซึ่งความเป�นพิษของ
โลหะหนักที่เกิดข้ึนจะแตกต�างกันข้ึนอยู�กับหลายป-จจัย ได(แก� คุณสมบัติของโลหะหนัก ปริมาณ  
ความเข(มข(น ระยะเวลาการได(รับสาร ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ได(รับสาร รวมถึงสภาพแวดล(อม เป�นต(น 
(อธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 4 เรื่องโลหะหนัก) 
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ตารางท่ี 2.11 ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบในแหล�งนํ้าในภาคต�างๆ ของประเทศไทยป= พ.ศ. 2559 
 

    โลหะหนัก 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 
 

ภาคกลาง 
 

ภาค 
ตะวันออก 

ภาคใต. 
 

มาตรฐาน
คุณภาพ 
นํ้าผิวดิน 

แคดเมียม (Cd) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
4.75 

ND 
0.001 

ND 
0.001 

ND 
0.0030 

≤ 0.001 -
0.009 

≤ 0.005 

โครเมียม (Cr) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
0.009 

ND 
0.025 

ND 
0.023 

ND 
0.0227 

≤ 0.001 -
0.038 

≤ 0.05 

แมงกานีส (Mn) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
4.75 

ND 
1.95 

ND 
1.57 

0.1 
0.950 

≤ 0.004 
-2.4 

≤ 1.0 

นิเกิล (Ni) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
0.02 

ND 
0.080 

ND 
0.097 

ND 
0.017 

0.0001 
0.070 

≤0.1 

ตะก่ัว (Pb) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
0.02 

ND 
0.145 

ND 
0.014 

ND 
0.010 

<0.001 
0.014 

0.05 

สังกะสี (Zn) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
3.84 

ND  - 
0.945 

ND 
0.70 

ND 
0.040 

0.014 
2.038 

≤.1.0 

ทองแดง (Cu) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

ND 
0.068 

ND  - 
0.015 

ND  - 
0.001 

ND  - 0.017 0.001 
0.005 

≤ 0.1 

ปรอท (Hg) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

≤ 0.0005  
0.011 

≤ 0.0005  
0.004 

≤ 0.0005  
0.011 

0.00 
0.002 

≤ 0.0005 
0.002 

≤0.002 

สารหนู (As) 
(ต่ําสุด -สูงสุด) 

- - - ≤ 0.01  
0.010 

0.001 
0.10 

≤ 0.01 

*หมายเหตุ :  Nd = Not detectable  
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
 

2.2) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� (Pesticide) เป�นสารอินทรีย�สังเคราะห�หาก
แบ�งตามองค�ประกอบของกลุ�มเปQาหมายแบ�งได(ทั้งหมด 4 ประเภท ดังน้ี สารเคมีกําจัดแมลง 
(Insecticide) สารปQองกันกําจัดวัชพืช (Herbicide) สารกําจัดหนูและสัตว�ฟ-นแทะ (Rodenticides)  
และสารกําจัดเช้ือรา (Fungicide) (ศุภาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2559) บางชนิดย�อยสลายได(ช(า
ในธรรมชาติทําให(เกิดการตกค(างในพืชที่ดูดซึมสารดังกล�าว และความเป�นพิษที่เกิดข้ึนสามารถ
ถ�ายทอดมาสู�มนุษย�ที่บริโภคพืชเหล�าน้ันทําให(เกิดผลกระทบต�อสุขภาพได( กิจกรรมหลักที่ทําให(
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�เกิดการปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจากการระบายนํ้าเสียจากพื้นที่
เกษตรกรรมลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติโดยตรง หรือเกิดจากการชะล(างจากดินที่ใช(ทางการเกษตรลงสู� 
นํ้าใต(ดิน รวมถึงเกิดจากการระเหยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�สู�บรรยากาศ และเมื่อฝนตก
นํ้าฝนจะชะล(างสารดังกล�าวจากบรรยากาศ และจากส�วนต�าง ๆ ของพืช รวมทั้งในดินลงสู�แหล�งนํ้า 
 ซึ่งทั้งหมดที่กล�าวมาเป�นเส(นทางการเคลื่อนย(ายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่แพร�กระจายลงสู�
แม�นํ้า ลําธาร ทะเลสาบหรือแม(แต�นํ้าด่ืม แสดงดังภาพที่ 2.3 ปริมาณหรือการตกค(างของสารเคมี
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กําจัดศัตรูพืชและสัตว�ในแหล�งนํ้าจะมีปริมาณแตกต�างกันข้ึนอยู�กับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสาร ฤดูกาล สภาพแวดล(อม ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ ปริมาณการใช( และรูปแบบการทํา
การเกษตรกรรมเป�นต(น จากรายงานของ U.S. Geological survey (2003) พบว�า ลําธารและนํ้าใต(
ดินจะมีการปนเป56อนของสารปQองกันและกําจัดวัชพืชมากที่ สุดนอกน้ีจากยังพบว�าการปนเป56อน 
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�มาจากแหล�งขุมชนที่เกิดจากการฉีดพ�นสารเคมีตามบ(านเรือน เช�น  
การใช(สารกําจัดแมลงคลอร�ไพริฟอสในการกําจัดปลวก หรือการใช(สารกําจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืช
ในสนามกอล�ฟ เช�น สารไดไทโอเพอร� (Dithiopyr) เบ็นซูไลด� (Bensulide) และเฟนาริมอล 
(Fenarimol) เป�นต(นรวมถึงนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตพรม หรือ
โรงงานฟอกหนังแกะ จะพบดีดีทีและเดนดริน เน่ืองจากเป�นสารที่เกี่ยวข(องกับการผลิต (Hudson, 
1995; Brosnan et al., 2012) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 เส(นทางการเคลื่อนที่ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ในวัฏจักรนํ้า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Majewski and Capel (1995) 

 
ประเทศไทยซึ่งเป�นประเทศเกษตรกรรมจึงมีการนําเข(าสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

และสัตว�จํานวนมาก โดยในป= พ.ศ. 2559 มีการนําเข(าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่จํานวน
160,687.09 ตัน โดยสารกําจัดวัชพืชมีการนําเข(ามากที่สุด คือ 125,596.27 ตัน รองลงมา คือ 
สารกําจัดแมลงจํานวน 12,915.97 ตัน และที่เหลือเป�นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�กลุ�มอื่น ๆ จาก
การนําเข(ามาใช(ประโยชน�ในกิจกรรมต�างๆ ส�งผลทําให(พบการปนเป56อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว�ในหลายพื้นที่ (ตารางที่ 2.12) การปนเป56อนของสารดังกล�าวในแหล�งนํ้าจะส�งผลกระทบต�อสัตว�
นํ้าและสุขภาพของมนุษย�หลายประการ เช�น การทําลายจุลินทรีย�ในนํ้า การรบกวนการสังเคราะห�
แสงของพืช การรบกวนการสืบพันธุ� และส�งผลกระทบต�อการทํางานของต�อมไร(ท�อ (Endocrine) เช�น 
รบกวนการสังเคราะห�การขนส�งการทํางาน และการสลายตัวของฮอร�โมนตามธรรมชาติใน 
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ระบบต�อมไร(ท�อ โดย U.S. Fish and wildlife services, (2001) รายงานว�าสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสัตว�มีผลต�อพัฒนาการของปลา ทําให(การสืบพันธุ�ของปลาลดลง มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มี
ผลกระทบต�อภูมิคุ(มกัน และทําให(เกิดป-ญหาทางระบบประสาท และจากรายงานของ Adams (2003) 
พบว�านํ้าด่ืมในรัฐเคนต๊ักกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการปนเป56อนของสารอะทราซีน (Atrazine) ที่เป�น
สารกําจัดวัชพืชในนํ้า สารดังกล�าวส�งผลทําให(คนปiวยด(วยมะเร็งเต(านม(Breast cancer) และยังมีผล
ทําให(เด็กทารกมีนํ้าหนักลดลง นอกจากน้ีการศึกษาในรัฐมิสซูรี (Missouri) พบว�าคุณภาพและปริมาณ
ของสเปริ์ม (Sperm) ของผู(ชายในชนบทมีคุณภาพตํ่ากว�าผู(ชายที่อาศัยในเขตเมืองซึ่งอาจมีผลมาจาก
การด่ืมนํ้าที่มีการปนเป56อนของไดอะซินอน (Diazinon) อะลาคลอร� (Alachlor) และอะทราซีน แต�
ความเป�นพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่เกิดต�อสิ่งมีชีวิตจะแตกต�างกันข้ึนอยู�กับหลายป-จจัย 
เช�น ชนิดและความเข(มข(นของสารเคมีกําจัดศัตรูและสัตว� พฤติกรรมของสัตว�แต�ละชนิด ความไว 
ในการตอบสนอง และเภสัชจลนศาสตร� (Pharmacokinetics) เป�นต(น 
 
ตารางท่ี 2.12 ปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�ที่ตรวจพบในแหล�งนํ้าในภาคต�าง ๆ ของ

ประเทศไทย 
 

สถานท่ี ชนิดและปริมาณการปนเปjkอน อ.างอิง 
แม�นํ้า
เจ(าพระยา 

 Antrazine = 58 ng/L 
heptachlor epoxide and lindane < 0.01 – 0.89, 
carbofuran and methomyl =  0.04 - 0.76, 2,4 - D and 
paraquat = 0.01-3.4 (✁g/L) 

Sacher et al (2005) 
Sakulthiengtrong  
et al (1996) 

ลุ�มนํ้าแม�กลอง hexachlorocyclohexane = 6,920 , heptachlor = 1,920 , 
heptachlor epoxide = 204,410 , β-endosulfan = 1-510, 
endosulfan  = 1,340, DDT = 1,830, methoxychlor = 230   
(ng/g) 

Pokethitiyook et al. 
(2008) 

ลํานํ้าพอง heptachlor epoxide, p.p-DDE , heptachlor, adrin-R heptachlor 
epoxide, p.p-DDE 

อมรรัตน� (2545) 

แม�นํ้าสายบรุี 
ป-ตตานี ตีบา 

HCH, γ-HCH, heptachlor epoxide, endosulfan 1, p,p'-DDE 
and endrin aldehyde ,  DDE = 9.6 - 203.1 (ng/mL) 

Samoh and Ibrahim  
(2008) 

ชายฝ-xงทะเล
ตะวันออก 

hexachlorocyclohexane   =1538 ng/g Chlordane = 70 , 
heptachlor =547,heptachlor epoxide = 47, endrin =88 , 
dieldrin= 140 endrin = 33, DDT = 26,  endosulfan = 257 
(ng/g)  

Samoh and Ibrahim  
(2009) 

ชายฝ-xงทะเล
ตะวันออก 

hexachlorocyclohexane   =1538 ng/g Chlordane = 70 , 
heptachlor =547,heptachlor epoxide = 47, endrin =88 , 
dieldrin= 140 endrin = 33, DDT = 26,  endosulfan = 257 
(ng/g)  

Samoh and Ibrahim  
(2009) 

 



67 
 

3) ธาตุอาหาร (Nutrient) ธาตุอาหารในแหล�งนํ้ามีความสําคัญต�อการเจริญเติบโต
และการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตในนํ้า หากมีปริมาณที่เหมาะสมจะทําให(สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต 
ได(ดีแต�หากมีมากเกินสมดุลจะก�อให(เกิดผลกระทบได( ซึ่งโดยทั่วไปในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีปริมาณ 
ธาตุอาหารเพียงเล็กน(อย แต�ป-จจุบันกิจกรรมของมนุษย�โดยเฉพาะการนําปุ{ยเคมี เข(ามาใช( 
ทางการเกษตรกรรมมีผลทําให(เกิดการปนเป56อนของสารอาหารในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึน โดยพบว�าใน  
40 ป=ที่ผ�านมาทั่วโลกมีการนําปุ{ยเคมีามาใช(เพิ่มสูงข้ึนถึงร(อยละ 700 ซึ่งในทวีปเอเชียมีการนําปุ{ยเคมี
เข(ามาใช(สูงข้ึนกว�า 17 เท�า โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) โดยภาพที่ 2.4 
แสดงประเทศที่มีการนําเข(าปุ{ยไนโตรเจนสูงสุด 10 อันดับของโลก ซึ่งประเทศที่นําเข(าปุ{ยสูงสุด คือ 
สหรัฐอเมริกาส�วนประเทศไทยมีการนําเข(าปุ{ยเป�นอันดับ 5 ของโลก ถึงแม(ประเทศที่กําลังพัฒนา 
มีการใช(ปุ{ยเคมีในปริมาณสูง แต�เมื่อเทียบแล(วยังนับว�าน(อยกว�าประเทศอุตสาหกรรมซึ่งโดยส�วนใหญ� 
มีการนําปุ{ยเคมีมาใช(ในการเกษตรในปริมาณสูงและบางครั้งเกินความต(องการของพืชทําให(เกิด 
ป-ญหาตกค(างในสิ่งแวดล(อม ซึ่งมีผลต�อระบบนิเวศทางนํ้าและเป�นอันตรายต�อสัตว�นํ้าและมนุษย�ได( 
(Foley et al. 2005) โดย Phupaibul et al, (2004) และTirado (2007) พบว�าในแปลงปลูกถ่ัวลิสง 
ในจังหวัดนครพนม มีการใช(ปุ{ยไนโตรเจนมากกว�า 1,000 กิโลกรัมต�อเฮกตาร� ต�อป= หรือ 1,000 
กิโลกรัมต�อ 6.25 ไร� แต�พืชมีการนําปุ{ยดังกล�าวมาใช(เพียงร(อยละ 5 ของปริมาณที่ใช(ส�งผลทําให(ปุ{ยที่
เหลือสูญเสียไปอยู�ในดิน นํ้า และอากาศ  
 

 
ภาพท่ี 2.4 ประเทศที่มกีารใช(ปุ{ยไนโตรเจนมากที่สุด 10 อันดับของโลก 

ที่มา : Fertilizers FAOSTAT (2010) 
 

นอกจากน้ีธาตุอาหารที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ายังเกิดจากนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม และ
ชุมชน เช�น การใช(ผงซักฟอก รวมถึงของเสียจากการขับถ�ายของสิ่งชีวิต ส�งผลทําให(แหล�งนํ้ามีปริมาณ
สารอาหารที่เพิ่มสูงข้ึน สารอาหารที่สําคัญที่มักพบปนเป56อนในแหล�งนํ้าและเกิดป-ญหามลพิษทางนํ้า 
ได(แก� สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส (Nitrogen and Phosphorus compounds) ซึ่งเป�น
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ธาตุอาหารหลักของพืช ดังน้ันหากมีการปนเป56อนของธาตุอาหารดังกล�าวในแหล�งนํ้าในปริมาณสูงจะมี
ผลทําให(เกิดปรากฏการณ�ยูโทรฟ}เคช่ัน มีผลทําให(ออกซิเจนในนํ้าลดลง เกิดการเน�าเสียของแหล�งนํ้า 
และเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า นอกจากน้ียังทําให(มนุษย�นํานํ้ามาใช(ประโยชน�ได(น(อยลง 
และเกิดผลกระทบต�อสุขภาพได( เช�น ไนโตรเจนที่สะสมในดินในพื้นที่การเกษตรมีผลทําเกิดการ
ปนเป56อนของไนโตรเจนในนํ้าใต(ดินซึ่งป-ญหาดังกล�าวทวีความรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากมีการนํา 
นํ้าดังกล�าวมาใช(บริโภค ซึ่งนํ้าที่มีปริมาณไนโตรเจนสูงจะส�งผลต�อสุขภาพของมนุษย�อย�างมาก
โดยเฉพาะในเด็ก (Camargo and Alonso, 2006) โดย Tirado, (2007) รายงานว�านํ้าด่ืมที่มาจาก
แหล�ง นํ้าใต( ดินในประเทศไทยและประเทศฟ}ลิปป}นส�พบว�าร(อยละ 30 ของนํ้าใต(ดินของ 
ทั้งสองประเทศมีปริมาณไนเตรท (NO3

-) สูงมากกว�ามาตรฐานความปลอดภัยที่องค�การอนามัยโลก
กําหนด (World Heath Organization: WHO) คือ 50 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่ งในพื้นที่ทํา 
การเกษตรกรรมอย�างเข(มข(น (Intensive crops) เช�น พื้นที่ปลูกถ่ัวลิสงใน จังหวัดกาญจนบุรี 
ประเทศไทย และพื้นที่ปลูกผักในเบนคิว (Benguet) หรือเรียกว�า‘‘Salad bowl’’ ของประทศ
ฟ}ลิปป}นส�จะพบปริมาณไนเตรทในนํ้าใต(ดินสูงมากกว�า 150 มิลลิกรัม 

4) สารมลพิษท่ีมีสมบัติทางฟqสิกสI (Physical pollutant) ได(แก� ความร(อน 
สารกัมมันตภาพรังสีตะกอนดิน และผลิตภัณฑ�จากป}โตรเลียม เป�นต(น ซึ่งมีลักษณะแหล�งที่มีของ 
สารมลพิษ และผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าแตกต�างกัน ดังน้ี 

4.1) ความร(อน (Thermal) นํ้าทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงที่ปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าเกิดจาก 
การระบาย นํ้ าทิ้ ง ม าจาก นํ้า เพื่ อหล� อ เ ย็นในโ รง ง านอุ ตสาหกรรม  โดยเฉพาะ โรง ง าน 
ผลิตกระแสไฟฟQาจะมีการใช(นํ้าหล�อเย็นในปริมาณมาก รวมถึงนํ้าที่ใช(ระบายความร(อนเมื่อผ�าน
อุปกรณ�ความร(อนที่ต(องการระบายความร(อนจะทําให(นํ้ามีอุณหภูมิสูง (อุไรวรรณ อินทร�ม�วง, 2545) 
หากนํ้าดังกล�าวไม�มีการกักเก็บไว(เพื่อให(อุณหภูมินํ้าลดตํ่าลงก�อนที่ระบายลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติจะทาํ
ให(นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนอย�างรวดเร็ว  และส�งผลกระทบต�อความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางนํ้า เน่ืองจากอุณหภูมินํ้าที่สูงข้ึนจะมีผลทําให(ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าได(น(อยลง
และในขณะเดียวกันยังส�งผลทําให(มีความต(องการทางชีวเคมีเพิ่มสูงข้ึน คือ สิ่งมีชีวิตต(องการออกซิเจน
ในการดํารงชีวิตมากข้ึน ซึ่งผลกระทบดังกล�าวทําให(สัตว�นํ้าได(รับอันตรายหรือตายได( 

4.2) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive substance) คือ สารที่สามารถแผ�รังสี
ออกมาได( สารกัมมันตภาพรังสีที่พบในนํ้า เช�น เรเดียม โพแทสเซียม- 40 ยูเรเนียม ซีเซียม และ
ทอเรียม เป�นต(น ซึ่งพบได(ตามธรรมชาติแต�มีปริมาณน(อย แต�การปนเป56อนในแหล�งนํ้าส�วนใหญ� 
เกิดจากชะล(าง หรือนํ้าเสียจากการทําเหมืองแร� โรงไฟฟQาพลังงานนิวเคลียร� โรงงานอุตสาหกรรม และ
ห(องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร� และโรงพยาบาล เป�นต(น สารกัมมันตภาพรังสีสามารถเข(าสู�มนุษย�
โดยผ�านทางนํ้าหรืออาหารมีผลทําให(เกิดการสะสมของสารดังกล�าวในเลือดและระบบร�างกาย
ส�วนกลางทําเกิดเน้ืองอกหรือมะเร็งได( 

4.3) ตะกอนดิน (Sediments) เกิดจากสสารที่ถูกกัดกร�อน โดยการกระทําของ
ธรรมชาติ เช�น ทราย ดินเหนียว และสารอินทรีย�ที่เกิดจากการทับถมของแพลงก�ตอน ซากสิ่งมีชีวิตที่เน�าเป5xอย
ผุผัง และสารอนินทรีย�ต�างๆ ที่ตกลงทับถมกัน ดังน้ันตะกอนดินจึงมีลักษณะไม�เป�นเน้ือเดียวกันเพราะมีสิ่ง
ต�าง  ๆผสมทับถมกัน เมื่อเกิดการพัดพาหรือไหลลงสู�แหล�งนํ้าจะทําให(แหล�งนํ้าต้ืนเขิน หรือหากตะกอน
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ดินพัดพาหรือถูกชะล(างจากพื้นที่ทําเกษตรกรรมหรือการทําเหมืองแร�ลงสู�แหล�งนํ้าจะทําให(แหล�งนํ้ามี
การปนเป56อนของสารอาหาร โลหะหนัก และสารกัมมันตภาพรังสี เป�นต(น โดยปริมาณของตะกอนดิน
ที่ไหลลงสู�แม�นํ้าสายสําคัญต�าง ๆ แสดงดังตารางที่ 2.13  

 
ตารางท่ี 2.13 ค�าเฉลี่ยปริมาณตะกอนดินที่ลงสู�แม�นํ้าสายสําคัญต�าง ๆ 
 

แม�นํ้า พ้ืนท่ีแหล�งนํ้า 
(103 ตารางกิโลเมตร) 

ปริมาณเฉล่ียของตะกอนท่ีลงสู�แหล�งนํ้า
(104 ตันต�อป=) 

อะเมซอน 6,300 850 
พรหมบุตร 580 730 
คองโก 4,000 72 
ดานูบ 816 65 
คงคา 975 1,450 
สินธุ 950 435 
อิรวดี 430 300 
ออริกอน 950 150 
แม�โขง 795 160 
โอบี 2,430 15 
ไรน� 160 2.8 

ที่มา: Word resources Institute, 1998) 
 

4.4) ผลิตภัณฑIจากปqโตรเลียม (Petroleum products)แบ�งออกเป�น 
2 ประเภท คือ นํ้ามันดิบ (Crude oil) และกnาซธรรมชาติ (Natural gas) ผลิตภัณฑ�ดังกล�าว 
ถูกนํามาใช(ประโยชน�เพื่อใช(เป�นนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือกnาซหุงต(มในครัวเรือน เช้ือเพลิงในรถยนต�  
เป�นสารต้ังต(นสําหรับเม็ดพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติก เป�นตัวทําละลายในอุตสาหกรรม  
เป�นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมป}โตรเคมี เป�นต(น การปนเป56อนของผลิตภัณฑ�จากป}โตรเลียมในแหล�งนํ้า
ส�วนใหญ�เกิดจากการรั่วไหลของนํ้ามันจากเรือ ถังเก็บคลังนํ้ามัน เรือบรรทุกนํ้ามัน ท�อส�งนํ้ามัน หรือ
การล(างทําความสะอาด และเกิดจากอุบัติเหตุ เช�น การระเบิด  สําหรับอุบัติเหตุที่ เกี่ยวกับ 
การแพร�กระจายของนํ้ามันที่สําคัญ ได(แก� แท�นขุดเจาะนํ้ามันระเบิด หรืออุบัติเหตุ เน่ืองจากท�อขนส�ง 
นํ้ามันแตก หรือเรือบรรทุกนํ้ามันอับปาง ชนกัน หรือระเบิด เช�น ในกรณีแท�นขุดเจาะนํ้ามัน 
ของบริษัทดีปวอเทอร� ฮอไรซัน เกิดระเบิดกลางอ�าวเม็กซิโกเมื่อป= พ.ศ.2553 ทําให(นํ้ามันดิบจํานวน
เกือบ 5 ล(านบาเรลล� รั่วไหลลงสู�ทะเล ซึ่งคราบนํ้ามันดังกล�าวแพร�กระจายกว�า 68,000 ตารางไมล� 
ทําให(พื้นที่ชายหาดยาว 16,000 ไมล� ในรัฐฟลอริดา ประทศสหรัฐอเมริกา ต(องเผชิญกับป-ญหาคราบ
นํ้ามันตกค(างมาจนถึงป-จจุบัน หรือกรณีเรือบรรทุกนํ้ามันของบริษัทแอตแลนติก เอมเพรส เกิดชนกับ 
เรือบรรทุกนํ้ามันอีกลํา บริเวณนอกชายฝ-xงของตรินิแดดและโทเบโก บริเวณหมู�เกาะเวสต� อินดีส� เมื่อ
กลางป= พ.ศ. 2522 ทําให(นํ้ามันดิบรั่วไหลสู�ทะเลมากเป�นประวัติการณ�ถึง 88.3 ล(านตัน รวมถึงกรณี
เกิดการระเบิดของท�อขนส�งนํ้ามันดิบของบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล ขณะกําลังส�งผ�านนํ้ามัน 
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จากเรือบรรทุกนํ้ามันเข(าสู�โรงกลั่น มีผลให(นํ้ามันดิบ 50,000 ลิตร ไหลสู�ทะเลบริเวณท�าเรือมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เป�นต(น ผลกระทบจากการปนเป56อนของเผลิตภัณฑ�ป}โตรเลียมในแหล�งนํ้าจะทําให(
เกิดผลกระทบแตกต�างกันตามคุณสมบัติของสารน้ัน ๆ รวมถึงสภาพแวดล(อมในขณะน้ันด(วย เช�น 
คลื่นลมและกระแสนํ้า แต�ผลกระทบหลักจากการปนเป56อนของป}โตรเลียมในแหล�งนํ้า คือ คราบนํ้ามัน
ทําให(บดบังแสงไม�ให(ส�องผ�านลงไปในนํ้าจึงส�งผลกระทบต�อการสังเคราะห�แสงของพืชใต( นํ้า  
และคราบนํ้าดังกล�าวจะถูกดูดซึมและเข(าไปในพืชและทําให(เซลล�ต�างๆ ของพืชถูกทําลาย นอกจากน้ี
ยังทําให(ออกซิ เจนในนํ้าลดลงได(  เ น่ืองจากนํ้ามันจะดึงออกซิ เจนบางส�วนจากผิวนํ้าไปใช( 
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย�าง รวมถึงนํ้ามันดิบหรือนํ้ามันเตาที่ลงสู�แหล�งนํ้าจะสามารถดูดซับ 
ความร(อนจากแสงอาทิตย�ได(ดีจึงมีผลทําให(คุณอุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน อีกทั้งผลิตภัณฑ�จากป}โตรเลียม
ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ายังส�งผลกระทบต�อสัตว�นํ้าทั้งทางตรงและทางอ(อม เช�น ทําให(สัตว�เกิด 
ภาวะขาดออกซิเจน หรือคราบนํ้ามันอาจไปอุดตามอวัยวะที่ใช(หายใจทําให(ระบบการหายใจของสัตว�
นํ้าอุดตันและตายได( นอกจากน้ีคราบนํ้ามันที่จมลงไปบางส�วนที่เป�นก(อน (Coquina) จะเป�นอันตราย
ต�อสัตว�หน(าดิน เช�นพวกหนอนและตัวอ�อนของแมลง ส�วนพวกสัตว�หน(าดินที่อาศัยอยู�ตามชายหาด 
คราบนํ้ามันจะปกคลุมร�างกายและเป�นพิษต�อระบบประสาทของสัตว�ทําให(ตายได( (Segar, 1997) เช�น 
นํ้ามันจะป}ดเคลือบขนนก ซึ่งปกติขนสัตว�จะกันนํ้าทําให(สัตว�ลอยนํ้าและช�วยรักษาอุณหภูมิ 
ของร�างกาย เมื่อขนสัตว�ถูกนํ้ามันเป56อนจะจับกันเป�นก(อนทําให(นํ้าซึมเข(าถึงผิวหนังมีผลให(สัตว� 
ไม�สามารถรักษาอุณหภูมิร�างกายได(จึงหนาวตาย นอกกจากน้ีคราบนํ้ามันที่เคลือบผิวหนังจะถูกดูดซึม
เข(าสู�ร�างกายมีผลไปยับย้ังการสืบพันธุ�และการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทําให(ไข�ของนกไม�สามารถ 
ฟ-กตัวได( หรือมีผลต�อการพัฒนาของไข� การรอดตายจากการฟ-กตัว เช�น คราบนํ้ามันมีผลทําให( 
ปลาแอนโชวี และปลาเฮอริ่งเกิดความผิดปกติ และหากมีปริมาณของนํ้ามันเบนซินในแหล�งนํ้าต้ังแต�  
20 มิลลิกรัมต�อลิตรข้ึนไปมีผลทําให(การพัฒนาของไข�ปลาลดลง (ป=xยมศักด์ิ เมนะเศวต, 2543; 
สุวัจน� ธัญรส,2549) 
 

 
 

             ก. การรั่วไหลของนํ้ามันในทะเล         . ข. นกที่ได(รับผลกระทบจากการรั่วไหลของนํ้ามัน 
 

ภาพท่ี 2.5 การปนเป56อนของคราบนํ้ามันในทะเลและนกนํ้า 
ที่มา : ก.สํานักงานวิจัยและพฒันาเพื่อการแปรงานวิจัยสุขภาพสู�การปฏิบัติ, (2558) 
        ข. http://atomthai.blogspot.com/2014/11/oil-spill.html 
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5) จุลินทรียI (Microorganism) ในแหล�งนํ้ามีจุลินทรีย� 2 ประเภท คือ จุลินทรีย�ที่ไม�
ก�อให(โรคและจุลินทรีย�ก�อให(โรค (Pathogenic) ซึ่งเป�นกลุ�มสําคัญที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของ
มนุษย� ได(แก� แบคทีเรีย (Bacteria) ไวรัส (Viruses) โปรโตซัว (Protozoa) และพยาธิ (Helminthes) 
โดยจุลินทรีย�กลุ�มน้ีจะมีการปนเป56อนมากับนํ้าเสียที่ปนเป56อนพวกสารอินทรีย�โดยเฉพาะอุจจาระที่มา
จากนํ้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรรมที่มีการระบายลงสู�แหล�งนํ้าโดยตรง หรือ
ปนเป56อนจากนํ้าชะขยะมูลฝอย (Leachate) รวมถึงเกิดจากพื้นที่เกษตรกรรมที่นํานํ้าเสียมาใช(ใน 
การรดพืช (กรมวิชาการเกษตร, 2544) ดังน้ันหากนํ้าด่ืม หรือสัตว�นํ้ามีการปนเป56อนของจุลินทรีย� 
ที่ก�อโรคหากมนุษย�ไปบริโภคนํ้าหรือจับสัตว�นํ้าดังกล�าวมาบริโภคจะทําให(เกิดผลต�อสุขภาพได( เช�น 
เกิดโรคไทฟอยด� อหิวาตกโรค โรคกระเพาะลําไส(อักเสบ โรคบิด และพยาธิในร�างกาย เป�นต(น 
โดยจุลินทรีย�ก�อโรคในแหล�งนํ้าที่สําคัญแสดงดังในตารางที่ 2.14 นอกจากน้ีจุลินทรีย�บางชนิดไม�
สามารถเจริญเติบโตได(เองแต�จะเจริญเติบโตอยู�บนเซลล�ของผู(ถูกอาศัย (Host) จะส�งผลทําให(เกิดโรค
โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบ หรืออาจทําให(เกิดมะเร็งได( (Environmental chemistry, 2015) นอกจากน้ี
นํ้าเสียที่มีการปนเป56อนของสารอินทรีย�สูงทําให(จุลินทรีย�มีการดึงออกซิเจนเข(ามาใช(ในการการย�อย
สลายสารอินทรีย�เหล�าน้ัน จะมีผลทําให(ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง และเป�นอันตรายต�อสัตว�นํ้าได( 
โดยในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเพื่อนําไปใช(ประโยชน� หรือเพื่อประเมินปริมาณสิ่งสกปรกของนํ้า 
แบคทีเรียที่นิยมนํามามาใช(เป�นดัชนีบ�งบอกการปนเป56อนของอุจาระของของมนุษย�และสัตว�เลือดอุ�น 
คือ กลุ�มโคลิฟอร�มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ได(แก� Escherichia coli ซึ่งการตรวจพบ
จุลินทรีย�ดังกล�าวในนํ้าแสดงว�าแหล�งนํ้ามีการปนเป56อนของอุจาระมนุษย�และสัตว�เลือดอุ�น (อธิบายใน
บทที่ 5 เรื่องแบคทีเรีย)  

 
ตารางท่ี 2.14 จุลินทรีย�ในแหล�งนํ้าที่ก�อให(ให(เกิดโรคต�าง ๆ  
 

ประเภทจุลินทรียI ชนิดของจุลินทรียIก*อโรค โรคหรืออาการของโรค 
แบคทีเรีย Salmonell typhi ไทฟอยด�หรือ ไข(รากสาดน(อย 

S. paratyphi พาราไทฟอยด�หรือ ไข(รากสาดเทียม 
Samonella spp. กระเพาะอาหารหรือลําไส(อกัเสบ 
Shigell spp. โรคบิด 
Vibrio cholerae อหิวาตกโรค 
Echerichia coli กระเพาะอาหารหรือลําไส(อกัเสบ 
Leptospira 
icterohaemorrhagiae 

โรคฉ่ีหนู 

Campylobacter spp. ติดเช้ือในลําไส( 
Francisell tularensis มีไข( อ�อนเพลีย 
Mycobacterum วัณโรค 
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ตารางท่ี 2.14 จุลินทรีย�ในแหล�งนํ้าที่ก�อให(ให(เกิดโรคต�าง ๆ (ต�อ) 
 

ประเภท
จุลินทรียI 

ชนิดของจุลินทรียIก*อโรค โรคหรืออาการของโรค 

ไวรัส Enteroviruses เช�น  โปลิโอ ติดเช้ือทางเดินหายใจ 
เย่ือหุ(มสมองอกัเสบ ติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบ 

Rotaviruses ท(องเสีย และ ลําไส(อักเสบ 
โปรโตซัว Entamoeba histolytica โรคบิดมีตัว 

Giardia lamblia ท(องเสีย หรือ การดูดซึมอาหารไม�ดี 
Naegleria fowleri โรคเย่ือหุ(มสมองอักเสบจากเช้ืออะมีบา 
Cryptosporidium spp. ท(องเสีย หรือท(องร�วง 

พยาธิ Disphyllobothrium latum พยาธิตัวตืด 
 Taenia saginata พยาธิตัวตืด 

Schistosoma spp. โรคพยาธิ 
Clonorchis sinensis โรคพยาธิใบไม(ตับ 
Dracunculus mendinensis โรคพยาธิกีเนีย 

ท่ีมา: Mason, (2002) 
 

แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้ามีแหล�งกําเนิดทางจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย�ซึ่ง
แหล�งกําเนิดหลักที่ทําให(เกิดมลพิษทางนํ้ามาจาก ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมซึ่งนํ้าเสียและ
ของเสียจากกิจกรรมดังกล�าวทําให(สารมลพิษที่เกิดข้ึนมีลักษณะที่แตกต�างกันไปตามประเภทของ
กิจการ และสารมลพิษเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าส�งผลทําให(เกิดมลพิษทางนํ้าและมีผลทําคุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลง และเป�นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้าอีกทั้งยังส�งผลต�อการใช(ประโยชน�จากแหล�งนํ้า 
ของมนุษย� ดังแสดงในตารางที่ 2.15  
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ตารางท่ี 2.15 ชนิดของสารมลพิษที่สําคัญ แหล�งกําเนิด และผลกระทบของมลพิษทางนํ้า  
 

สารมลพิษ แหล*งกําเนิดมลพิษหลัก ผลกระทบของมลพิษทางนํ้า 
1. สารอินทรียI นํ้าเสียจากชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม สารเคมีท่ีใช(
ทางการเกษตรกรรม 

รบกวนการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  มี
ความเป�นพิษ (อันตรายต�อสัตว� นํ้า ) 
ส�งผลทําให(เกิดบกพร�องทางพันธุ�กรรม 
และเกิดมะเร็ง ทําให(ปลาตาย  หรือ
เกิดปรากฎการณ�ยูโทรฟ}เคชั่น และ
ทําลายสุทรียภาพของนํ้า 

2. สารพิษ 
2.1  โลหะหนัก 

เปลือกโลก หินแร�และวัตถตุ(น
กําเนิดของดินโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
โรงงงานชุบโลหะ ผลิตแบตเตอร่ี 
และจากทําเหมืองแร� 

สะสมในห�วงโซ�อาหาร 
ทําลาย ตบั ไต  ระบบประสาท
ส�วนกลาง ทําให(เป�นมะเร็งผิวหนัง ทํา
ให(เกิดโรคอิไต - อิไต, 
โรคมินามาตะ และเสียชีวิต 
 

3.  ธาตุอาหาร
(ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส) 

นํ้าเสียจากการเกษตรกรรม  ยูโทรฟ}เคชั่น 
โรคเมทฮีโกลบิน 

4. สารมลพิษลักษณะ
ฟqสิกสI 
4.1 ความร(อน 

จากนํ้าหล�อนเย็นในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
โรงไฟฟQา 

มีผลทําให(ออกซิเจนละลายนํ้าลดลง 
และรบกวนสมดุลของระบบนิเวศทาง
นํ้า 

 4.2 กัมมันตภาพรังสี จากธรรมชาต ิกระบวนการทํา
เหมืองแร� ห(องปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร�หรือโรงพยาบาลท่ี
มีการใช(สารกัมมันตภาพรังสี 

มะเร็ง  
เกิดบกพร�องทางพันธุ�กรรม 

 4.3 ตะกอนดิน การกัดร�อนจากธรรมชาติการชะ
ล(างจากพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรม หรือพ้ืนท่ีก�อสร(าง 
 

ทําให(แหล�งนํ้าตื้นเขิน มีผลต�อคุณภาพ
นํ้า  หรือมีผลทําให(ประชากรปลาลด
จํานวนลง 

 4.4 ผลิตภัณฑ�จาก
ป}โตรเลียม 

การร่ัวไหลจากการเดินเรือถงักัก
เก็บนํ้ามัน เกิดอุบัติเหตุในการ
ขนส�งนํ้ามัน หรือใน
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก 

บดบงัแสงแดด มีผลกระทบต�อการ
สังเคราะห�แสงของพืช ออกเจนในนํ้า
ลดลง มีผลต�อพิษต�อระบบประสาทการ
สืบพันธุ� หรือทําให(สัตว�นํ้าตาย 

5. จุลินทรียI ของเสียจากส่ิงมีชีวิต นํ้าเสีย
ชุมชน และการชะล(างจากพ้ืน
เกษตรกรรม หรือของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

ปริมาณออกซิเจนลดลง เกิดกล่ิน และ
เกิดป-ญหาสุขภาพ (เกิดการระบาดของ
โรคท่ีเกิดจากนํ้า) 

  



74 
 

2.4.2 เส.นทางการปนเปjkอนของสารมลพิษในระบบนิเวศทางนํ้า 
ป-จจุบันระบบนิเวศทางนํ้าเสื่อมโทรมลงเน่ืองจากกิจกรรมการใช(ประโยชน�ของมนุษย�

ในด(านต�างๆ เช�น ชุมชน การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อีกทั้งการเพิ่มข้ึนของประชากร 
อย�างรวดเร็ว และการพัฒนาและขยายตัวในด(านต�าง ๆ  ของประเทศ ส�งผลทําให(เกิดการปนเป56อนและ
การตกค(างของสารมลพิษต�าง ๆ ในระบบนิเวศแหล�งนํ้า โดยเส(นทาง (Pathway) การแพร�กระจาย
และการเคลื่อนย(ายของสารมลพิษตกลงสู�ระบบนิเวศทางนํ้า เกิดจากแหล�งกําเนิดหลัก 2 แหล�ง คือ 
แหล�งกําเนิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย� ซึ่งมีแหล�งกําเนิดที่แน�นอน ได(แก� อุตสาหกรรมและ
ชุมชนและแหล�งกําเนิดที่ไม�แน�นอน ได(แก� พื้นที่เกษตรกรรม เกิดจากการระบายนํ้าเสียและของเสีย
โดยตรงลงสู�แหล�งนํ้า หรือเกิดจากการฟุQงระเหยของสารมลพิษ รวมถึงถูกชะล(างจากดินโดยลม 
หรือฝนจากพื้นที่ที่มีการปนเป56อนของสารมลพิษทําให(สารมลพิษดังกล�าวเกิดการปนเป56อนใน 
แหล�งนํ้า เมื่อสารมลพิษลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิดการการเคลื่อนย(ายของสารต�างๆ ซึ่งมีผลมาจากการเกิด
กระบวนการทางด(านกายภาพ เคมี และชีววิทยาในนํ้า รวมถึงการกระทําของสิ่งมีชีวิตในนํ้า ส�งผลให(
เกิดการแพร�กระจายของสารมลพิษไปยังส�วนต�าง ๆ ทั้งในส�วนนํ้า ตะกอนดินท(องนํ้า และสัตว�นํ้า 
โดยสารมลพิษเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะมีการปนเป56อนและสะสมในส�วนที่เป�นนํ้าบางส�วนก�อนที่จะ
เคลื่อนย(ายไปสะสมที่ตะกอนดินท(องนํ้าและเคลื่อนย(ายไปยังสัตว�นํ้าผ�านการสัมผัส หรือการกินเข(าไป
ของสัตว� นํ้าต�าง ๆ และเมื่อสัตว� นํ้าได(รับสารมลพิษจะทําให(เกิดความเป�นพิษเฉียบพลัน หรือ 
พิษเรื้อรังต�อสัตว�นํ้า หรือเกิดการสะสมของในสัตว�นํ้าซึ่งมีผลกระทบต�อประชากรสัตว�นํ้า เช�น การ
สืบพันธุ� การอพยพ หรือทําให(สัตว�นํ้าตาย ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลต�อโครงสร(างและหน(าที่
ของระบบนิเวศ (Structure and Function) เช�น ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือความสัมพันธ�
ระหว�างผู(ล�าและผู(ถูกล�า เปลี่ยนแปลง และยังส�งผลกระทบต�อเน่ืองถึงการเปลี่ยนแปลงหน(าที่ของ
ระบบนิเวศ เช�น การสังเคราะห�แสง อัตราการหมุนเวียนสารอาหาร และรูปแบบการเคลื่อนที่ของ
สารอาหารในระบบนิเวศ ซึ่งเส(นทางการปนเป56อน และผลกระทบของสารมลพิษในแหล�งนํ้าแสดง 
ดังภาพที่ 2.6  สารมลพิษทางนํ้านอกจากจะมีผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าแล(ว ยังก�อให(เกิด
ผลกระทบต�อมนุษย�อีก เน่ืองจากมนุษย�มีการใช(ประโยชน�จากแหล�งนํ้าทั้งเป�นแหล�งอาหาร และ 
การใช(ประโยชน�ในด(านต�าง ๆ ดังน้ันหากเกิดมีสารมลพิษในสัตว�นํ้าโดยเฉพาะสัตว�นํ้าที่เป�นอาหารของ
มนุษย� เช�น ปลา กุ(ง หรือ ปู ก็มีศักยภาพที่จะก�อให(เกิดอันตรายต�อสุขภาพของมนุษย�ได( เน่ืองจาก
มนุษย�เป�นผู(บริโภคลําดับสุดท(ายของห�วงโซ�อาหาร (Lyytikainem et al., 2001) อีกทั้งมีผลทําให( 
การใช(ประโยชน�จากแหล�งนํ้าได(ลดลง 
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ภาพท่ี 2.6 เส(นทางการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ เมื่อแพร�กระจายลงสู�ระบบนิเวศทางนํ้าและผลกระทบทีม่ี

ต�อสิ่งมีชีวิต 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Connell (1986) และ มลิวรรณ� บุญเสนอ (2552) 

แหล*งของสารพิษ          มลพิษ 

การเคลื่อนท่ีของสารและการเปลี่ยนรูป 

การสัมผัสกับสาร 

(สมบัติทางกายภาพและเคมีของสาร)

การตอบสนองต*อสารพิษ 
ในสิ่งมีชีวิต 

กระบวนการเคลื่อนทีห่รอืถ�ายเทของสารใน

อากาศ    นํ้า   ดินตะกอนดินท(องนํ้า 

                             สิ่งมีชีวิต 

การตาย/เจ็บปiวย 

- การเปลี่ยนแปลงรูปร�าง 
- การเปลี่ยนพฤติกรรม 
-  การสะสมสาร 
- การถ�ายทอดทางห�วงโซ�อาหาร 

 
การตอบสนองในระดับ

ประชากรหรือชุมชนและ
ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงลกัษณะ 

(การสืบพันธุ� การอพยพ การคัดเลือกพันธุ� การตาย) 
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร(างและบทบาทหน(าที่ของสิง่มีชีวิต 
(ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ� 

ระหว�างผู(ล�าและผู(ถูกล�า) 
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร(างและบทบาทหน(าที่ของระบบนิเวศ 
(การหายใจ การสังเคราะห�แสง การถ�ายทอดสารอาหารในระบบ) 

 

จากธรรมชาติ 
 

กิจกรมของมนุษยI (ชุมชน 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) 
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2.5 สถานการณIคุณภาพนํ้าของประเทศไทย 
การเพิ่มข้ึนของประชากรและการพัฒนาทั้งทางด(านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมส�งผลทํา

ให(ทั้งปริมาณและคุณภาพนํ้าของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปดังที่กล�าวมาในบทที่ 1 ซึ่งเมื่อแยก
พิจารณาสถานการณ�คุณภาพนํ้าประเทศไทยทั้งนํ้าผิวดิน นํ้าใต(ดิน และนํ้าทะเลและชายฝ-xง มีดังน้ี      

2.5.1 สถานการณIคุณภาพนํ้าผิวดินสถานการณ�คุณภาพนํ้าของแหล�ง นํ้าจืดในป= 
พ.ศ.2559พบว�าในแหล�งนํ้า 65 แห�งมีคุณภาพนํ้าโดยรวมของแหล�งนํ้าผิวดินอยู�ในเกณฑ�ดีร(อยละ 34 
อยู�ในเกณฑ�พอใช(ร(อยละ 46 และเกณฑ�เสื่อมโทรมร(อยละ 20 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป= พ.ศ.2558 
พบว�าคุณภาพนํ้าโดยรวมของแหล�งนํ้าดีข้ึนดังน้ี คือ มีแหล�งนํ้าที่จัดอยู�ในเกณฑ�พอใช(เพิ่มข้ึนจาก 
ร(อยละ 41 เป�นร(อยละ 46 และมีแหล�งนํ้าที่อยู�ในเกณฑ�เสื่อมโทรมลดลงจากร(อยละ 25 เป�นร(อยละ 
20โดยสามารถสรุปคุณภาพนํ้าผิวดินโดยรวมในป= พ.ศ.2559แสดงดังภาพ 2.7 (กรมควบคุมมลพิษ, 
2559) 

 

 
ภาพท่ี 2.7 สรุปคุณภาพนํ้าโดยรวมของแหล�งนํ้าทั้งหมด 65 แหล�งที่สําคัญในทุกภาคของประเทศไทย

ตามค�า WQI 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจากกรมควบคุมมลพิษ  (2559) 
 

และหากพิจารณาคุณภาพนํ้าผิวดินเป�นรายภาค พบว�าคุณภาพนํ้าในพื้นที่ภาคใต( 
มีคุณภาพนํ้าดีมากกว�าภาคอื่น โดยมีแหล�งนํ้าที่อยู�ในระดับดีมากถึงพอใช( ร(อยละ 70 ของแหล�งนํ้าใน
พื้นที่ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร(อยละ 69 ภาคตะวันออก ร(อยละ 59 ภาคกลางร(อยละ 
58 และภาคเหนือร(อยละ 56 ของแหล�งนํ้าในพื้นที่ ตามลําดับ แต�หากพิจารณาความเสื่อมโทรม 
จากค�าดัชนีคุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าผิวดิน (Water Quality Index ; WQI) พบว�าภาคกลางมีคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมมากที่สุด และพื้นที่ที่มีการเสื่อมโทรมอย�างต�อเน่ือง คือ แม�นํ้าเจ(าพระยาตอนล�าง แม�นํ้า 
ท�าจีนตอนกลาง แม�นํ้าลพบุรีตอนล�างและแม�นํ้าสะแกกัง โดยพบว�าคุณภาพของแหล�งนํ้าในพื้นที่ที่
เสื่อมโทรมมีผลมากจากกิจกรรมการใช(ประโยชน�ที่ดินในพื้นที่แต�แห�ง ซึ่งแหล�งกําเนิดหลักของป-ญหา
คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในทุกภาค คือ นํ้าเสียที่มาจากชุมชนเมืองและชุมชนรอบริมนํ้าเป�นหลัก ซึ่งหาก
แบ�งแหล�งกําเนิดรายภาคพบว�าภาคเหนือ แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าหลักเกิดจากนํ้าเสียจากรีสอร�ท
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โรงแรม และพื้นที่เกษตรกรรม ได(แก� นาข(าว พืชไร� สวนผลไม( การปนเป56อนของสารมพิษส�วนใหญ�ที่
ตรวจพบจะพบในบริ เวณ แม� นํ้าน�าน ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน�าน ส�วนภาคกลาง 
แหล�งกําเนิดนํ้าเสียหลักมาจากพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะนาข(าว การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าและปศุสัตว�
ที่ไม�มีระบบการจัดการของเสียก�อนระบายลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาตินอกจากน้ีการระบายนํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู�อย�างหนาแน�น ทําให(แม�นํ้าหลายสายในภาคกลางโดยเฉพาะแม�นํ้า
เจ(าพระยาและแม�ท�าจีนตอนล�างเกิดความเสื่อมโทรม สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล�งกําเนิด
มลพิษทางนํ้ามาจากการทําปศุสัตว� การเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า การชะหน(าดินจากพื้นที่ทําการเกษตร เช�น 
การทํานาข(าว ไร�มันสําปะหลัง ไร�อ(อย ภาคตะวันออก แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้ามาจากการปลูกพืช
สวนและพืชไร� และการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า รวมถึงนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดระยอง และภาคใต( แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าหลักมาจากท�าเทียบเรือประมง พื้นที่
เกษตรกรรม เช�น นาข(าวและการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า รวมถึงอุตสาหกรรมชุมชน เป�นต(น และเมื่อ
ประเมินคุณภาพแหล�งนํ้าในทุกภาคตามดัชนีคุณภาพนํ้า WQI พบว�าคุณภาพนํ้าที่มีค�าดัชนีเกิน
มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 และคุณภาพนํ้าค�อนข(างมีความสัมพันธ�กับการใช(ประโยชน�
ที่ดินในแต�ละพื้นที่ และยังพบว�าแหล�งนํ้าในทุกภาคมีการตกค(างของโลหะหนักยกเว(นภาคตะวันออก 
แต�ระดับการตกค(างดังกล�าวส�วนใหญ�ยังไม�เกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินที่กําหนด (ตารางที่ 2.16) 
อีกทั้งยังไม�พบการตกค(างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�กลุ�มออร�กาโนคลอรีนในแหล�งนํ้าในภาค
ต�าง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 
ตารางท่ี 2.16 คุณภาพนํ้าโดยรวมและพารามิเตอร�ที่เกินเกณฑ�มาตรฐานนํ้าผิวดินประเภทที่ 3  
                ในแต�ละภาคของประเทศไทยในป= พ.ศ. 2559 
 

ภาค 

จํานวนแหล*งนํ้าตาม
เกณฑIค*า WQI 

พารามิเตอรI
ที่เกิน 

มาตรฐาน 

ร.อยละของแหล*งนํ้าของการตรวจวัดทัง้หมด 
 และสัดส*วนร.อยละของโลหะหนักที่เกิน

มาตรฐาน 
ดี พอใช. เส่ือม 

โทรม 
แหล*งนํ้า Cd Mn Pb Hg AS Zn 

เหนือ 1 7 7 BOD HM* 1.7 12 12 16 4 5 - 
กลาง 4 9 4 DO HM 0.4 - 14 - 29 57 - 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7 4 1 NH3-N HM 1.5 4 22 - 31 4 39 

ตะวันออก 3 4 4 BOD - - - - - - - 
ใต( 7 6 1 BOD HM 0.6 - 50 - 25 - 25 

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
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สําหรับเหตุการณ�ป-ญหาคุณภาพนํ้าผิวดินที่เกิดข้ึนในช�วง พ.ศ.2559 ที่สําคัญ คือ 
การเกิดเหตุการณ�ปลากระเบนราหูตายเป�นจํานวนมากในแม�นํ้าแม�กลองตอนล�างในเขตอําเภอ 
บางคนที และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในช�วงเดือนกันยายนถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม โดยสาเหตุที่ปลากระเบนราหูตายเกิดจากความเข(มข(นของแอมโมเนียอิสระสูงเกินกว�า 
ค�าความปลอดภัยต�อสัตว�นํ้าประมาณ 18 เท�า ส�งผลทําให(เกิดเป�นพิษต�อระบบไตและระบบเหงือก 
โดยพบว�าปลากระเบนราหูมีค�ายูเรียไนโตรเจนในเลือด (Blood Urea Nitrogen ; BUN) สูงกว�าปกติ 
30 - 40 เท�า ซึ่งสาเหตุเกิดจากนํ้ากากส�าจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณต(นนํ้ารั่วไหลลงสู�แม�นํ้า 
แม�กลอง อีกทั้งยังส�งผลให(ความสกปรกของบีโอดีออกซิเจนละลายตํ่า เน่ืองจากนํ้ากากส�ามีมีหนาแน�น
มากกว�านํ้าเมื่อรั่วไหลลงแม�นํ้าแล(วจะจมลงสู�พื้นท(องนํ้าและสามารถเคลื่อนที่ไปตามพื้นท(องนํ้า 
ตามการไหลของกระแสนํ้าทําให(ภาวะความเป�นพิษต�อสัตว�นํ้าบริเวณพื้นท(องนํ้ามากกว�าผิวนํ้า 
(นฤชล ภัทราป-ญญาวงศ�และวีรกิจ จรเกตุ, 2560)  หรือจากการเป}ดประนํ้าอุทกวิภาชประสิทธิ ตําบล
หลวง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในช�วงปลายป=หรือช�วงต(นฤดูฝนในช�วงกลางเดือน
ตุลาคมเพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่ก�อนเข(าสู�ฤดูฝนส�งผลให(เกิดเหตุการณ�ปลาลอยหัวซึ่งมีสาเหตุมา
จากการระบายนํ้าเสียจากชุมชนทําให(คุณภาพนํ้าบริเวณประตูระบายนํ้ามีคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมและ
การป}ดประตูระบายนํ้าทําให(มีการสะสมของสารอินทรีย�และปริมาณออกซิเจนละลายตํ่าดังน้ันเมื่อมี
การเป}ดประตูระบายนํ้าออกมาจึงทําให(เกิดการปนเป56อนของนํ้าเสียชมชุนในลุ�มนํ้าปากพนัง จึงส�งผล
กระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้าได( (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ซากปลากระเบนราหูที่พบในแม�นํ้าแม�กลอง 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ  (2559) 

 
2.5.2 สถานการณIคุณภาพนํ้าทะเลชายฝwxง คุณภาพนํ้าทะเลจะมีความสัมพันธ�กับ 

คุณภาพนํ้าผิวดินของแม�นํ้าที่ไหลลงสู�ทะเล ซึ่งหากคุณภาพนํ้าผิวดินเกิดเสื่อมโทรมจะมีผลทําให(
คุณภาพนํ้าในทะเลมีความเสื่อมโทรมเช�นกัน นอกจากน้ีการเสื่อมโทรมของนํ้าทะเลยังเกิดจากการใช(
ประโยชน�ที่ ดินในพื้นที่ โดยเฉพาะชายฝ-x งทะเลไทยซึ่ งเป�นแหล�งท�องเที่ยวที่สําคัญ พบว�าใน 
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ป= พ.ศ. 2559 มีนักท�องเที่ยวเข(าชมอุทยานทางทะเลกว�า 5.6 ล(านคน ทําให(บริเวณชายฝ-xงทะเลไทย 
หรือตามหมู�เกาะมีการสร(างที่พักรีสอร�ทและร(านอาหารมากข้ึน ซึ่งกิจกรรมดังกล�าวเป�นแหล�งกําเนิด
มลพิษที่สําคัญซึ่งมีระบายนํ้าเสียลงสู�ทะเล โดยต้ังแต�ป= พ.ศ.2550 -2559 คุณภาพนํ้าชายฝ-xงทะเลส�วน
ใหญ�อยู�ในเกณฑ�พอใช( ส�วนคุณภาพนํ้าทะเลที่อยู�ในเกณฑ�เสื่อมโทรมลดลงเริ่มต้ังแต�ป= พ.ศ.2556 และ
มีสัดส�วนคุณภาพนํ้าที่อยู�ในเกณฑ�ดีจากร(อยละ 16 ในป= 2558 เป�นร(อยละ 60 ในป= พ.ศ.2559    
(ภาพที่ 2.9 ) และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในป= พ.ศ. 2559 บริเวณอ�าวไทยฝ-xงตะวันออก 
อ�าวไทยตะวันตกอ�าวไทยตอนใน และชายฝ-xงอันดามันเป�นระยะ2,800 กิโลเมตร พบว�าคุณภาพ 
นํ้าทะเล ตามดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI)  พบว�าคุณภาพนํ้า
ทะเลที่อยู�ในเกณฑ�ดีมากร(อยละ 1 คือ บริเวณหาดท(องตาปาน (เกาะพะงัน) เน่ืองจากมีการบําบัดนํ้า
เสียก�อนการระบายลงสู�แหล�งนํ้ารวมถึงผู(ประกอบการมีความใส�ใจสิ่งแวดล(อมมากข้ึน ส�วนคุณภาพนํ้า
ที่อยู�ในเกณฑ�ดีมีร(อยละ 60 เกณฑ�พอใช(ร(อยละ 30 เกณฑ�เสื่อมโทรมร(อยละ 7 และเกณฑ�เสื่อมโทรม
มากร(อยละ 2 แสดงภาพที่2.10 และหากทําประเมินคุณภาพนํ้าเป�นรายพื้นที่พบว�าสัดส�วนของระดับ
คุณภาพนํ้าทะเลส�วนใหญ�อยู�ในเกณฑ�ดี ยกเว(นบริเวณอ�าวไทยตอนในและอ�าวไทยฝ-xงตะวันออกที่
คุณภาพนํ้าทะเลอยู�ในเกณฑ�เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากมากกว�าพื้นที่อื่นๆ เน่ืองจากบริเวณดังกล�าว
เป�นแหล�งรองรับการระบายนํ้าเสียจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งส�วนใหญ�เกิดบริเวณ
ปากแม�นํ้า เช�น แม�นํ้าเจ(าพระยา แม�นํ้าแม�กลอง แม�นํ้าท�าจีน เป�นต(น นอกจากน้ีการปล�อยนํ้าเสียจาก
แหล�งอุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรมสี พลาสติก ปูน โลหะ อาหาร และแบตเตอรี่เป�นสาเหตุที่ทําให(
คุณภาพนํ้าทะเลบริเวณดังกล�าวเสื่อมโทรมลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

 
 

 

ภาพท่ี 2.9 แนวโน(มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าทะเลชายฝ-xงทั่วประเทศระหว�างป= พ.ศ. 2550-2559
ตามดัชนีคุณภาพนํ้า MWQI 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
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ภาพท่ี 2.10 คุณภาพนํ้าโดยรวมของนํ้าทะเลชายฝ-xงในภาคต�างๆของประเทศตามค�า MWQI 
ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ  (2559) 

 
สําหรับเหตุการณ�มลพิษทางทะเลในช�วงป= พ.ศ.2559ที่สําคัญ คือ กรณีเกิดเหตุการณ�

รั่วไหลของนํ้ามันและนํ้ามันเป�นก(อนบริเวณชายฝ-xงทะเลจํานวน 13 ครั้ง โดยพบมาก คือจังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรั่วไหลจากอับปาง การลักลอบทิ้งนํ้ามันของเรือบรรทุกสินค(าและยังพบ
ปรากฏการณ�นํ้าทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) จํานวน 25 ครั้ง คือบริเวณพื้นที่ชายฝ-xงทะเลอ�าวไทย 
22 ครั้งซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัดชลบุรีซึ่งมีสาเหตุส�วนใหญ�มาจากการระบายนํ้าเสียจากพื้นที่ใกล(
ชายฝ-xงทะเล เช�น การระบายนํ้าเสียจาก ชุมชน ผู(ประกอบการต�างๆ การเพาะเลี้ยงสัตว� และโรงงาน
อุตสาหกรรมลงสู�ทะเลโดยไม�มีการบํ าบัดนํ้าทิ้ งส�งผลทําให(สารอาหารลงสู�ทะเลมากจึ ง
เกิดปรากฎการณ�ดังกล�าวข้ึน (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ-xงทะเลและปiาชายเลน
, 2560) 

2.5.3 สถานการณIคุณภาพนํ้าใต.ดินในการสํารวจแหล�งนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาลในประเทศไทยในป= พ.ศ.2559 ทั้งหมด 27 แอ�งพบว�าโดยภาพรวมคุณภาพนํ้าบาดาลอยู�ใน
เกณฑ�มาตรฐานที่ใช(บริโภคได(ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ. ศ. 2520 ซึ่งในธรรมชาติแหล�งนํ้า
บาดาลกักเก็บนํ้าอยู�ในช้ันตะกอนและหินช้ันจึงมีปริมาณแร�ธาตุบางตัวละลายอยู�ในนํ้าบาดาลซึ่งมีผล
ต�อคุณภาพนํ้าบาดาลทําให(เกินเกณฑ�มาตรฐานที่ใช(ในการบริโภคได(แก�ปริมาณเหล็กที่พบได(ทั่วไป
ปริมาณฟลูออไรด�พบในพื้นที่แนวรอยเลื่อนและบริเวณใกล(นํ้าพุร(อนและปริมาณคลอไรด�ที่ทําให(
คุณภาพนํ้าบาดาลกร�อยหรือเค็มซึ่งส�วนใหญ�พบบริเวณชายฝ-xงทะเลและพื้นที่แหล�งหินเกลือบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป�นต(นนอกจากน้ีกิจกรรมของมนุษย�โดยเฉพาะการทําเหมืองแร� หรือ
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โรงงานอุตสาหกรรมก็มีผลทําให(คุณภาพนํ้าบาดาลเสื่อมโทรมลง เช�น ป= พ.ศ.2559 พบนํ้าบาดาล 
ที่อยู�ใกล(เคียงพื้นที่เหมืองแร�ทองคํา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีปริมาณแมงกานีสและสารหนู 
เกินมาตรฐานนํ้าบาดาลที่กําหนด และการตรวจพบปริมาณสารตะกั่วและสารหนูเกินเกณฑ�มาตรฐาน
ในบ�อนํ้าใต(ดินบริเวณพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ตําบลยางพร อําเภอ 
ปลวกแดง จังหวัดระยอง เป�นต(น โดยเมื่อพิจารณาเป�นรายภาคพบว�าคุณภาพนํ้าบาดาลในแต�ละภาค
มีป-ญหาการปนเป56 อนของสารมลพิษบางชนิดเกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลที่กํ าหนด  
แสดงดังตารางที่ 2.17 (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2558; กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

 

ตารางท่ี 2.17 ป-ญหาการปนเป56อนของนํ้าดาลในแต�ละภาคของประเทศไทยในป= พ.ศ.2559 
 

ภาค ปริมาณสารมลพิษท่ีเกินมาตรฐาน 
คุณภาพนํ้าบาดาล*(มิลลิกรัมต*อลิตร) 

พ้ืนท่ีพบการปนเปjkอน 

เหนือ ฟลูออไรด�  (1.12-12 ) เชียงใหม� แพร� แม�ฮ�องสอน 
กลางตอนบน เหล็ก (11-110 ) และฟลูออไรด� (11-

14 ) 
กําแพงเพชร สุโขทัย จาก พิจิตร 
เพชรบูรณ� พิษณุโลก 

กลางตอนล�าง คลอไรด� (600-1,000 ) ส มุ ท ร ส า ค ร  ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม 
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
อยุธยา กรุงเทพมหานคร 

ตะวันตก เหล็ก (1.4 -12)  
ปรอท  (0.0011-0.004)และส ารห นู 
(0.4378-1.5092) 

กาญจนบุรี เพชรบุรี อยุธยา 
ตาก 

ตะวันออก สารหนู (0.0028-0.17)  
 
 
ตะกั่ว  (0.001-0.02) 

ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 
และ ต.มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. 
ระยอง 
ต. เขาดันทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
และ ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง  
จ. ระยอง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะกั่ว (0.05-0.2) 
ไนเตรท (46-640) 

อ. นํ้าพอง จ. ขอนแก�น 
มหาสารคาม ขอนแก�น กาฬสินธุ� 

ใต( สารหนู (0.05-1.3640)  
 
คลอไรด� มากกว�า 1,000 (ที่ระดับนํ้า
บาดาล 50-200 เมตร) 
คลอไรด� มากกว�า 4,000 (ที่ระดับนํ้า
บาดาล 20-60 เมตร) 

ต.ร�อนพิบูลย� อ. ร�อนพิบูลย�  
จ. นครศรีธรรมราช 
จ. นครศรีธรรมราช 
 
อ. หาดใหญ� จ. สงขลา 

ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
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2.6 คุณลักษณะของคุณภาพนํ้า 
 จากสถานการณ�คุณภาพนํ้าพบว�าแหล�งนํ้าหลายแห�งมีความเสื่อมโทรมเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
สภาพแวดล(อมที่เปลี่ยนแปลงไปและจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร รวมถึงการพัฒนา 
ด(านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทําให(มีการระบายนํ้าเสียและทิ้งของเสียลงสู�ระบบนิเวศทางนํ้า 
ซึ่งส�งผลต�อคุณภาพนํ้า และหากมีการระบายของเสียลงสู�ระบบนิเวศทางนํ้าในปริมาณที่สูงมากเกิน
ศักยภาพที่แหล�งนํ้าจะรองรับได(ก็จะทําให(แหล�งนํ้าเสื่อมโทรมและเกิดป-ญหามลพิษทางนํ้า ดังน้ัน
คุณภาพนํ้าของแหล�งนํ้าจึงเป�นเรื่องที่สําคัญที่ต(องมีการติดตามและเฝQาระวังเพื่อให(คุณภาพนํ้าใน 
แหล�งต�างๆ มีคุณภาพดีต�อไป โดยคุณภาพนํ้าที่ดีหรือเหมาะสมต�อการใช(ประโยชน�หรือไม�จะข้ึนอยู�กับ
กิจกรรมการใช(ประโยชน�ซึ่งจะแตกต�างกันตามวัตถุประสงค�ที่ใช(ว�าคุณภาพนํ้าอย�างไรจึงเหมาะสม 
(ไพฑูลย� หมายมั่นสุข, 2553) ซึ่งในแหล�งนํ้าตามธรรมชาติทั่วไปย�อมมีสิ่งปะปนหลากหลายประเภท
แต�จะทราบว�าแหล�งนํ้าน้ันมีคุณภาพดีเหมาะสมต�อการใช(ประโยชน�หรือไม�น้ันสามารถบ�งช้ีได(โดย
คุณภาพนํ้า 3. ด(าน คือ คุณภาพนํ้าทางด(านกายภาพ คุณภาพนํ้าทางด(านเคมี และคุณภาพนํ้าทาง
ชีววิทยา ซึ่งคุณภาพแต�ละด(านจะมีการกําหนดดัชนีคุณภาพนํ้า (Water quality indicator) หรือ
พารามิเตอร� (Parameter) เพื่อใช(เป�นตัวช้ีวัดที่บ�งบอกว�าคุณภาพนํ้าน้ัน "ดี" หรือ "เสื่อมโทรม" โดย
ข้ึนอยู�กับพารามิเตอร�ที่ต(องการวัดค�า หลังจากน้ันนําค�าที่วิเคราะห�ได(มาประเมินคุณภาพนํ้า
เปรียบเทียบความเข(มข(นของสารที่เกิดข้ึนกับนํ้าสภาพตามธรรมชาติ สภาพอ(างอิง หรือสภาพเดิม 
ตามเงื่อนไขที่จะปกปQองสุขภาพของมนุษย� หรือนิเวศวิทยาเป�นหลัก (ไพฑูรย�  หมายมั่นสุข, 2553)  
โดยคุณภาพนํ้าที่สําคัญแบ�งออกเป�น 3 ด(าน ได(แก� 

1) คุณภาพนํ้าทางกายภาพ (Physical quality) เป�นคุณลักษณะของนํ้าที่เกิดจาก
สิ่งเจือปนที่มีทําให(มีลักษณะทางกายภาพของนํ้าแตกต�างกัน คุณภาพนํ้าทางด(านกายภาพสามารถ
ประเมินได(เบื้องต(นด(วยประสาทสัมผัสของมนุษย� เช�น ด(วยตา ด(วยการดมกลิ่น การสัมผัส และ 
การลิ้มรส  โดยพารามิเตอร�คุณภาพนํ้าทางกายภาพที่สําคัญ ได(แก� สี (Color) กลิ่น (Odor) รส 
(Taste) อุณหภูมิ (Temperature) ความขุ�นของนํ้า (Turbidity) ความโปร�งแสง (Transparency) 
และปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้า (Total solid) เป�นต(น 

2) คุณภาพนํ้าทางด.านเคมี (Chemical quality) เป�นลักษณะของนํ้าที่เกิดจากการ 
เจือปนของทั้งสารอินทรีย�และสารอนินทรีย�ที่ไม�สามารถมองเห็นได(ด(วยตาเปล�าต(องใช(การตรวจสอบ
ด(วยวิธีทางเคมีในห(องปฏิบัติการวิทยาศาสตร� สารดังกล�าวที่เจือปนในนํ้าส�งผลทําให(คุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลงไปและอาจไม�ปลอดภัยที่จะใช(ด่ืมเน่ืองจากสารบางตัวเป�นพิษต�อมนุษย� เช�น ไซยาไนด� 
หรือโลหะหนัก  รวมถึงอาจไม�เหมาะสมในการใช(ประโยชน�ในการใช(ประโยชน�ในกิจกรรมอื่นๆ โดย
พารามิเตอร�คุณภาพนํ้าเคมีที่สําคัญ ได(แก� ความเป�นกรดด�าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย 
(Dissolved oxygen) ค�าบีโอดี (Biochemical oxygen demand; BOD), ค�าซีโอดี (Chemical 
oxygen demand; COD)ความกระด(าง (Hardness) สภาพกรด(Acidity) สภาพด�าง (Alkalinity) 
ไขมันและนํ้ามัน (Greaseand Oil) ค�าการนําไฟฟQา (Electrical conductivity) คลอไรด� (Chloride) 
ซัลเฟต (Sulfate) ซัลไฟด� (Sulfilde) ไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) โลหะหนัก
(Heavy metal) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� (Pesticide) เป�นต(น 
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3) คุณภาพนํ้าทางด.านชีววิทยา (Biological quality) เป�นลักษณะที่มีสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ อยู�
ในนํ้า ทั้งพืช หรือสาหร�าย สัตว� และจุลินทรีย� ได(แก� โปรโตซัว ไวรัส แบคทีเรีย และรา ซึ่งอาจเป�นทั้ง
กลุ�มจุลินทรีย�ที่ไม�ก�อโรค หรือกลุ�มจุลินทรีย�ที่ก�อโรค เช�น แบคทีเรียในตระกูลซัลโมเนลล�า 
(Salmonella) ชิเจลล�า (Shigella) และวิบริโอ (vibrio) เป�นต(น แบคทีเรียที่ก�อโรคเหล�าน้ีกระจายได(
ง�ายในทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิตและนํ้า ทําให(เกิดโรคจากเช้ือแบคทีเรีย เช�น โรคไทฟอยด�  
โรคพาราไทฟอยด� โรคอุจจาระร�วง อหิวาตกโรค เป�นต(น การวิเคราะห�คุณภาพนํ้าจากกลุ�มสิ่งมีชีวิต
เหล�าน้ีสามารถใช(ในการบ�งช้ีข(อมูลเบื้องต(นเกี่ยวกับคุณภาพนํ้าทางชีววิทยาและความเป�นพิษที่มี 
ต�อมนุษย�หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได( พารามิเตอร�คุณภาพนํ้าในด(านต�างๆ ที่สําคัญ แสดงดังตารางที่ 2.18 
 
ตารางท่ี 2.18 พารามิเตอร�ช้ีวัดคุณภาพนํ้าทางด(านกายภาพ ด(านเคมี และด(านชีววิทยาที่สําคัญ 
 

พารามิเตอรIชี้วัด 
คุณภาพนํ้าทาด.านกายภาพ 

พารามิเตอรIชี้วัด 
คุณภาพนํ้าทางด.านเคมี 

พารามิเตอรIชี้วัด 
คุณภาพนํ้าทางด.านชีวภาพ 

สี 
กลิ่น 
รส 
อุณหภูม ิ
ความขุ�นของนํ้า 
ความโปร�งแสง  
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้า 

ความเป�นกรดด�าง (pH) 
ปริมาณออกซเิจนละลาย 
ค�าบีโอดี 
ค�าซีโอดี 
ความกระด(าง 
สภาพความเป�นกรด   
สภาพความเป�นด�าง  
ไขมันและนํ้ามัน 
ค�าการนํ้าไฟฟQา 
คลอไรด�   
ซัลไฟด�  
ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรสั  
กรดอินทรีย� 
โลหะหนัก 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว� 

- พืชหรือสาหร�าย 
- จุลินทรีย�ต�าง ๆ เช�น 
แบคทีเรียในตระกลูซลัโมเนลล�า 
(Salmonella) ชิเจลล�า 
(Shigella) และวิบรโิอ (vibrio)  
หรือ E. coli 
- สัตว�นํ้า เช�น  
 สัตว�ไม�มีกระดูกสันหลงัหน(าดิน 
และแพลงก�ตอนสัตว� เป�นต(น 

 
2.7. การใช.ดัชนีคุณภาพนํ้าในการประเมินคุณภาพของแหล*งนํ้า 
 การประเมินคุณภาพนํ้าที่ผ�านมาเป�นการประเมินคุณภาพนํ้าแต�ละแหล�งว�ามีคุณภาพดีหรือ
เริ่มเสื่อมโทรมโดยทําการวิเคราะห�คุณภาพนํ้าในแต�ละพารามิเตอร�เพื่อมาเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
ของนํ้าแต�ละกิจกรรมแต�ในป-จจุบันมีการพัฒนาการประเมินคุณภาพนํ้าโดยนําดัชนีคุณภาพนํ้า 
(Water quality index : WQI) เข(ามาใช( โดยดัชนีคุณภาพนํ้าน้ีเป�นเครื่องมือทางคณิตศาสตร� ที่ใช(
เป�นตัวช้ีวัดสถานการณ�สิ่งแวดล(อมทางนํ้าที่มีโดยการให(ค�าคะแนนแสดงออกมาในลักษณะของตัวเลข
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หรือสัญลักษณ�สี  โดยการประเมินคุณภาพนํ้านํ้าวิธีน้ีใช(การศึกษาพารามิเตอร�หลายๆค�ามารวมเป�นค�า
เดียว โดยไม�แยกเป�นตัวแปรหรือพารามิเตอร�เด่ียว โดยค�าคะแนนที่ได(จะบ�งช้ีถึงระดับคุณภาพนํ้า ซึ่ง
ข(อมูลที่ได(ดังกล�าวมาเป�นข(อมูลในการประเมินสภาวะของนํ้าและแนวโน(มของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพนํ้าซึ่งเป�นการง�ายและสะดวกมากข้ึนในการจัดการคุณภาพนํ้า(วนิดา ชูอักษร,2554 
;Bordalo, 2006, ) 

2.7.1 ประเภทของดัชนีคุณภาพนํ้าดัชนีคุณภาพนํ้ามีหลายประเภทแต�หากจําแนกตาม
ลักษณะการใช(ประโยชน�สามารถจําแนกเป�น 4 กลุ�ม (คเนศ อภิกมลกุล, 2535และ วนิดาชูอักษร, 
2554 ) ดังน้ี 

1) ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (General water quality indicators) ดัชนีคุณภาพนํ้าใน
กลุ�มน้ีใช(สมมุติฐานที่ว�า คุณภาพนํ้าเป�นลักษณะนํ้าผิวดินทั่วไปไม�จํากัดประเภท 

2) ดัชนีคุณภาพนํ้าสําหรับการใช(เฉพาะอย�าง (Specific water quality indicators)
ประกอบด(วยพารามิเตอร�ของคุณภาพนํ้าที่จําเป�นสําหรับลักษณะการใช(เฉพาะอย�าง เช�น ดัชนี
คุณภาพนํ้าดิบสํารับนํ้าประปา การพักผ�อนหย�อนใจ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม สําหรับ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า การว�ายนํ้าและเดินเรือ เป�นต(น 

3) ดัชนีคุณภาพนํ้าสําหรับวางแผน (Planning water quality indicators)  ดัชนี
คุณภาพนํ้าสําหรับการวางแผนเป�นดัชนีที่ใช(ลักษณะจําเพาะในการตัดสินใจในการจัดการ ซึ่งแตกต�าง
จากดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป และดัชนีคุณภาพนํ้าการใช(เฉพาะอย�าง โดยทั่วไปดัชนีคุณภาพนํ้าสําหรับ
วางแผนทําข้ึนเพื่อใช(ในการจัดสรรงบประมาณการปQองกันภาวะมลพิษทางนํ้า เช�น ช�วยในการ
ตัดสินใจสร(างระบบบําบัดนํ้าเสีย เป�นต(น 

4) ดัชนีคุณภาพนํ้าที่ใช(วิธีทางสถิติ (Statistic approaches) เป�นดัชนีคุณภาพนํ้าที่ใช(
วิธีการทางสถิติมาพัฒนาใช(กับข(อมูลคุณภาพนํ้า ช�วยในการจัดอันดับมลสารเพื่อหาค�าที่ดีที่สุดในแต�
ละช�วงเวลา หรือเปรียบเทียบกับสถานที่ต�าง ๆ หรือเวลาที่ต�างกัน และทําการอภิปรายผลคุณภาพนํ้า 

2.7.2ประโยชนIของดัชนีคุณภาพนํ้าการนําดัชนีคุณภาพนํ้ามาใช(ในการประเมินคุณภาพของ
แหล�งนํ้ามีประโยชน�หลายประการ ดังน้ี 

1) ดัชนีคุณภาพนํ้าเป�นเครื่องมือที่ช�วยในการจัดการทรัพยากรและงบประมาณอีกทั้ง
สามารถใช(เป�นเครื่องมือในการตรวจสอบ และช�วยในการตัดสินใจในเรื่องสภาวการณ�ด(านสิ่งแวดล(อม 
เพื่อนําข(อมูลที่ได(มาใช(ประกอบในการวางแผน หรือกําหนดนโยบายด(านการจัดการ การบริหาร
สิ่งแวดล(อม รวมถึงใช(เป�นข(อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณในด(านเงินลงทุนและการจัดลําดับ
ความสําคัญ ยกตัวอย�างเช�น การนําค�าดัชนีคุณภาพนํ้ามาใช(กําหนดคุณภาพสิ่งแวดล(อมหรือเป�น
เครื่องมือในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายในการพัฒนาสิ่งแวดล(อมได( 

2) ดัชนีคุณภาพนํ้าสามารถนํามาใช(ในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล(อมทางนํ้าและระบุ
หาตําแหน�งที่เกิดป-ญหาสิ่งแวดล(อมได( โดยการนําดัชนีย�อยแต�ละสถานีมาเปรียบเทียบสภาวะ
สิ่งแวดล(อมตามสถานที่ที่แตกต�างกัน หรือตามลักษณะ เช�นแม�นํ้าเจ(าพระยามีดัชนีต�างกันในหลายๆ
ตําแหน�งดังน้ันจึงสามารถเลือกบริเวณที่มีป-ญหามากที่สุดหรือบริเวณที่เกิดผลกระทบน(อยที่สุดมาใช(
เป�นพื้นที่อ(างอิงในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล�งนํ้า 
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3) ข(อมูลดัชนีคุณภาพนํ้าสามารถนํามาวิเคราะห�แนวโน(มของคุณภาพนํ้าของแหล�งนํ้า
เพื่อใช(ประเมินหรือคาดการณ�ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าเพื่อนําข(อมูลที่ได(มาใช(ประกอบการ
วางแผนจัดการและปQองกันป-ญหาสิ่งแวดล(อมที่อาจจะเกิดข้ึนได(ทันท�วงที 

4) ข(อมูลดัชนีคุณภาพนํ้าเป�นข(อมูลที่ง�ายต�อการเข(าใจข(อมูลด(านคุณภาพนํ้า เน่ืองจาก
แสดงออกมาในรูปของตัวเลขหรือสีที่บ�งช้ีถึงคุณภาพนํ้า ทําให(บุคคลซึ่งไม�มีพื้นฐานความรู(ทาง 
ด(านสิ่งแวดล(อมสามารถเข(าใจสถานการณ�และป-ญหาคุณภาพนํ้าที่เกิดข้ึนได(ง�ายข้ึน อีกทั้งดัชนี
คุณภาพนํ้าเป�นข(อมูลที่ทําให(มองเห็นภาพรวมของคุณภาพนํ้าในแหล�งนํ้าต�างๆ ได(ง�ายและสะดวก 

5) ดัชนีคุณภาพนํ้ามีความสําคัญมากในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร� เน่ืองจากดัชนี
คุณภาพนํ้าสามารถลดข(อมูลจํานวนมากให(มีปริมาณน(อยลงทําให(เข(าใจง�ายข้ึนมีผลทําให(ปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดล(อมได(มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.7.3 การประเมินคุณภาพนํ้าโดยดัชนีคุณภาพนํ้า ประเทศไทยมีการนําดัชนีคุณภาพนํ้า
เข(ามาใช(ในการประเมินคุณภาพของแหล�งนํ้าโดยรวม ซึ่งดัชนีคุณภาพนํ้าที่สําคัญที่นําประยุกต�มาใช( 
ได(แก� ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป ดัชนีคุณภาพนํ้าด(านผลกระทบจากมนุษย� ดัชนีคุณภาพนํ้าด(าน 
การปQองกันสุขภาพของมนุษย� และดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าด(านการอนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้า ดังน้ี 

1) ดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไป(Water quality index : WQI)การประเมินคุณภาพนํ้า
ผิวดินตามเกณฑ�การประเมินค�าดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไปแบ�งเป�นดัชนีคุณภาพนํ้าจืดผิวดิน และดัชนี
คุณภาพนํ้าทะเล และชายฝ-xง ซึ่งดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไปมิได(ระบุโดยตรงว�าสามารถนําไปใช(ประโยชน�
อย�างไรได(บ(าง เพียงบ�งบอกถึงระดับคุณภาพนํ้าให(ทราบเพื่อจะได(วางแผนในการควบคุมแก(ไขแต�จะ
แก(ไขได(มากน(อยเพียงใดข้ึนอยู�กับสาเหตุและความรุนแรงที่เกิดข้ึน  

โดยดัชนีคุณภาพนํ้าจืดผิวดินของประเทศไทยที่กําหนดโดยสํานักการจัดการ
คุณภาพนํ้ากรมควบคุมมลพิษ กําหนดโดยใช(ค�าดัชนีคุณภาพนํ้าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เป�น
จํานวน 2 กลุ�ม 5 พารามิเตอร� โดยมีค�าคะแนนเต็ม 100 ซึ่งพารามิเตอร�พื้นฐานสําคัญที่ใช(ใน 
การคํานวณดัชนีคุณภาพนํ้า (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ได(แก� 

1.1) ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolve oxygen :DO) ใช(ในการประเมิน
ประเภทแหล�งนํ้าผิวดินสามารถบ�งช้ีถึงความเหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว�นํ้าทั่วไปโดยรวมซึ่ง
ป-จจัยหลายอย�างที่ทําให(มีค�ามากข้ึนหรือน(อยลงทั้งน้ีนํ้าเสียจากจากแหล�งกําเนิดต�างๆกเ็ป�นป-จจยัหน่ึง 

1.2) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย� (Biochemical oxygen demand: BOD) 
ใช(ในการประเมินประเภทแหล�งนํ้าผิวดินสามารถบ�งช้ีถึงความสกปรกของแหล�งนํ้าซึ่งมีสาเหตุสําคัญ 
คือ นํ้าเสียของแหล�งกําเนิดจากชุมชนอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

1.3) การปนเป56อนของแบคทเีรียกลุ�มโคลิฟอร�มทั้งหมด (Total coliform bacteria 
: TCB) ใช(ในการประเมินประเภทแหล�งนํ้าผิวดินสามารถบ�งช้ีถึงการปนเป56อนแบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร�ม
จากธรรมชาติ โดยครอบคลุมถึงกลุ�มฟ=คอลโคลิฟอร�มจากสิง่ขับถ�ายในลําไส(ของสัตว�เลอืดอุ�น 

1.4) การปนเป56อนของแบคทีเรียกลุ�มฟ=คอลโคลิฟอร�ม (Fecal coliform bacteria 
FCB) ใช(ในการประเมินประเภทแหล�งนํ้าผิวดินสามารถบ�งช้ีถึงการปนเป56อนของแบคทีเรียกลุ�ม 
ฟ=คอลโคลิฟอร�มจากสิ่งขับถ�ายในลําไส(ของสัตว�เลือดอุ�นที่สําคัญคือคนและหมูสาเหตุสําคัญคือ นํ้าเสีย
จากชุมชนและฟาร�มหมู 
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1.5) แอมโมเนีย (NH
3
-N) เป�นพารามิเตอร�ที่สามารถบ�งช้ีถึงการปนเป56อนนํ้าเสีย

จากกิจกรรมมนุษย� ได(แก� สิ่งขับถ�าย ปุ{ย จากการเกษตร และอาหารสัตว�ที่เหลือตกค(าง 
โดยนําค�าพารามิเตอร�ที่วิเคราะห�ได(มาเปรียบเทียบกับค�าคะแนนของตัวแปร

ต�างๆและนําคะแนนทุกพารามิเตอร�มารวมคะแนนเข(าด(วยกันเป�นคะแนนรวมเดียว ซึ่งวิธีการคํานวณ
ค�าดัชนีคุณภาพนํ้าโดยทั่วไปแสดงดังสมการ 2.1และค�าคะแนนรวมแสดงดังสมการ 2.2 ซึ่งคะแนน
รวมที่ได(จะนําไปเปรียบเทียบและอธิบายค�าดัชนีคุณภาพนํ้าซึ่งมีช�วงคะแนน 0- 100 โดยซึ่งจะแบ�ง
คะแนนเป�น 5 ระดับดังแสดงตารางที่ 2.19 และสามารถนําระดับคะแนนที่ได(ไปเปรียบเทียบเพื่อการ
กําหนดประเภทของแหล�งนํ้าผิวดินและการใช(ประโยชน�แต�ละประเภทดังตารางที่ 2.20 

 

 
* คะแนนพิเศษ คือ คะแนนที่เทียบเกณฑ�คุณภาพนํ้าระหว�างพารามิเตอร�กับค�าคะแนนเฉลี่ย 

โดยถ(าคะแนนไม�ต�างกัน คะแนนพิเศษ คือ 0 ถ(าต�างกัน 1 ระดับ คะแนนพิเศษ คือ 10 ต�างกัน 2 
ระดับ คะแนนพิเศษ คือ 15 และ หากต�างกัน 3 ระดับ คะแนนพิเศษ คือ 20  
 
ตารางท่ี 2.19 การแบ�งประเภทคุณภาพนํ้าโดยดัชนีคุณภาพนํ้าจืดผิวดิน (WQI) 
 

เกณฑ�คุณภาพนํ้า ค�าคะแนนรวมดัชนีคุณภาพนํ้า เทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภท 
ดีมาก 91 - 100 1 
ดี 71 - 90 2 
พอใช( 61 - 70 3 
เสื่อมโทรม 31 - 60 4 
เสื่อมโทรมมาก 0 - 30 5 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WQI          =          5  (DO) (BOD) (TCB) (FCB) (NH

3
-N)                                           (2.1) 

คะแนนรวม =  ค�าเฉลี่ยของคะแนนทัง้ 5 พารามิเตอร� - คะแนนพิเศษ*                             (2.2) 
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ตารางท่ี 2.20 การกําหนดประเภทของแหล�งนํ้าผิวดิน 
 
ประเภทแหล*งนํ้า การใช.ประโยชนI 

ประเภทท่ี 1 ได(แก� แหล�งนํ้าท่ีคุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนํ้าท้ิงจากกิจกรรม 
ทุกประเภทและสามารถเป�นประโยชน�เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต(องผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติก�อน 
(2) การขยายพันธุ�ตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
(3) การอนุรักษ�ระบบนิเวศน�ของแหล�งนํ้า 

ประเภทท่ี 2 ได(แก� แหล�งนํ้าท่ีได(รับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช(ประโยชน�เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต(องผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติและผ�านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปก�อน 
(2) การอนุรักษ�สัตว�นํ้า 
(3) การประมง 
(4) การว�ายนํ้าและกีฬาทางนํ้า 

ประเภทท่ี 3 ได(แก� แหล�งนํ้าท่ีได(รับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช(ประโยชน�เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต(องผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติและผ�านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปก�อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทท่ี 4 ได(แก�แหล�งนํ้าท่ีได(รับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช(ประโยชน�เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต(องผ�านการฆ�าเชื้อโรคตามปกติและผ�านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเป�นพิเศษก�อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5 ได(แก� แหล�งนํ้าท่ีได(รับนํ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช(ประโยชน�เพ่ือ 
การคมนาคม 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล(อมแห�งชาติฉบับที ่8, (2537)  
 

สําหรับค�าดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล (Marine Water Quality Index :MWQI)เป�น
ดัชนีคุณภาพนํ้าที่นํามาบ�งชีคุณภาพนํ้าทะเล ซึ่งพารามิเตอร�ที่นํามาใช(ในการจัดทําดัชนีคุณภาพนํ้า
ทะเลมีทั้งหมด 8 พารามิเตอร�ที่ ได(แก� ค�าออกซิเจน แบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอร�มทั้งหมด ฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัส ไนเตรทไนโตรเจน อุณหภูมิ ของแข็ง ความเป�นกรด-ด�าง และแอมโมเนียไนโตรเจน 
สําหรับพารามิเตอร�ประเภทกลุ�มสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว�และกลุ�มสารเป�นพิษคือ ปรอท 
แคดเมียม โครเมียมตะกั่ว ทองแดง และไซยาไนด� น้ันหากมีการตรวจวัดแล(วพบว�ามีค�าความเข(มข(น
เกินมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายและฝ-xงจะกําหนดให(ดัชนีบ�งช้ีคุณภาพนํ้าชายฝ-xงบริเวณน้ันมีค�าเป�น 
“0” โดยทันที โดยดัชนีคุณภาพนํ้าทะเลแสดงดังตารางที่ 2.21 
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ตารางท่ี 2.21  การแบ�งประเภทคุณภาพนํ้าโดยดัชนีคุณภาพนํ้าทะเล (MWQI) 
 

เกณฑIคุณภาพนํ้า ค*าคะแนนดัชนีคุณภาพนํ้า 
ดีมาก 90 -100 
ดี 80 -90 
พอใช( 50-80 
เสื่อมโทรม 25 - 50 
เสื่อมโทรมมาก 0 - 25 

ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ (2554) 
 

2) ดัชนีคุณภาพนํ้าด.านผลกระทบจากมนุษยI (Water Quality Index- Human 
Impact: WHI-HI) เป�นการประเมินคุณภาพนํ้าของคณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง (Mekong river 
commission : MRC) โดยประกอบด(วยค�าเปQาหมายของพารามิเตอร� หมายถึงเกณฑ� ที่จะกําหนดว�า
มีระดับคะแนนเท�าใด ทั้งหมด 4 พารามิเตอร� ได(แก� ปริมาณออกซิเจน แอมโมเนียไนโตรเจน ซีโอดี 
และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (ตารางที่ 2.22) หลังจากน้ันนําค�าเปQาหมายไปคํานวณหาค�าดัชนี
คุณภาพนํ้าด(านผลกระทบของมนุษย�และคะแนนที่ได(จากประเมินจะนํามามาเปรียบเทียบกับระดับ
คะแนนดัชนีคุณภาพนํ้าด(านผลกระทบจากมนุษย�ซึ่งแสดงในรูปสัญลักษณ�อักษรภาษาอังกฤษและสี 
แสดงดังตารางที่ 2.23 (เชาว�นกอยู�, 2558) 
 

ตารางท่ี 2.22  แสดงค�าเปQาหมายสําหรับพารามิเตอร�ที่ใช(ในการประเมินดัชนีคุณภาพนํ้าด(าน
ผลกระทบจากมนุษย� 

 

พารามิเตอรI (มิลลิกรัมต*อลิตร) ค*าเปzาหมาย 
DO ≥ 6 

NH
3
-N < 0.05 

COD < 5 
Total-P < 0.08 

ที่มา:  MRC (2013) 
 

ตารางท่ี 2.23  เกณฑ�จําแนกคะแนนดัชนีคุณภาพนํ้าด(านผลกระทบจากมนุษย�สัญลักษณ�และ 
 การแปรผล 
 

ที่มา:  MRC (2013) 

ตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า ค*าเปzาหมาย สัญลักษณI การแปรผล 
ด(านผลกระทบจากมนุษย� 10≥ WQI ≥ 9.5 A ไม�มีผลกระทบ 

9.5≥ WQI ≥ 8.5 B มีผลกระทบ
เล็กน(อย 

8.5≥ WQI ≥7 C มีผลกระทบ 
WQI < D มีผลกระทบรุนแรง 
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3) ดัชนีคุณภาพนํ้าด.านการปzองกันสุขภาพของมนุษยI (Water Quality Index- 

Human Health Acceptability Index : WHI-HH) ดัชนีน้ีเป�นการประเมินคุณภาพนํ้าของ
คณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง ประกอบไปด(วยพารามิเตอร�เปQาหมาย7 พารามิเตอร� ได(แก� พีเอช  
 สภาพการนําไฟฟQา แอมโมเนียไนโตรเจน ออกซิเจนละลาย ไนเตรทไนโตรเจน บีโอดี และ 
ซีโอดี (ตารางที่ 2.24) และนําค�าเปQาหมายตามเกณฑ�มาคํานวณหาค�าดัชนีคุณภาพนํ้าด(านผลกระทบ
ของมนุษย� (MRC, 2016) และคะแนนที่ได(จากการประเมินดังกล�าวจะนํามาเปรียบเทียบกับระดับ
คะแนนดัชนี คุณภาพนํ้าด( านผลกระทบจากมนุษย�ซึ่ งในรูปสัญลักษณ�อักษรภาษาอังกฤษ 
และสี แสดงดังตารางที่ 2.25 
 
ตารางท่ี 2.24 แสดงค�าเปQาหมายสําหรับพารามิเตอร�ที่ใช(ในการประเมินดัชนีคุณภาพนํ้าด(าน 
 การปQองกันสุขภาพของมนุษย� 
 

พารามิเตอร�  ค�าเปQาหมาย 
pH 6-9 
EC (ไมโครซีเมน/เซนติเมตร) <150 
NH

3
-N (มิลลิกรัม/ลิตร) 0.5 

NO-
3-N (มิลลิกรมั/ลิตร) 5 

DO (มิลลกิรมั/ลิตร) 4 
BOD(มิลลิกรมั/ลิตร) 4 
COD(มิลลิกรัม/ลิตร) 5 

ที่มา:  MRC (2016) 
 
ตารางท่ี 2.25 เกณฑ�คะแนนดัชนีคุณภาพนํ้าด(านการปQองกันสุขภาพของมนุษย� สัญลักษณ�และ 
 การแปรผล 
 

ตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า ค�าเปQาหมาย สัญลักษณ� การแปรผล 
ด(านผลกระทบต�อมนุษย� 95≤ WQI≤ 100 A คุณภาพนํ้าดีมาก 

80≤ WQI<95 B คุณภาพนํ้าด ี
65≤ WQI<80 C คุณภาพนํ้าปานกลาง 
45≤ WQI<65 D คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม 

WQI<45 E คุณภาพนํ้าเส่ือมโทรม
มาก 

ที่มา:  MRC (2016) 
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4) ดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าด.านการอนุรักษIสิ่งมีชีวิตในนํ้า ((Water Quality Index- 
Aquatic life : WQI-AL) เป�นการประเมินคุณภาพนํ้าของคณะกรรมาธิการแม�นํ้าโขง ประกอบไป
ด(วย6 พารามิเตอร�เปQาหมาย ได(แก� ความเป�นกรด-ด�างสภาพการนําไฟฟQา แอมโมเนียไนโตรเจน 
ออกซิเจนละลายไนเตรทไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) (ตารางที่ 2.26) 
(เชาว�นกอยู�, 2558; MRC, 2016) ซึ่งคะแนนที่ได(จากประเมินจะนํามาเปรียบเทียบกับระดับคะแนน
ดัชนีคุณภาพนํ้าด(านการอนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้าซึ่งแสดงรูปสัญลักษณ�อักษรภาษาอังกฤษและสี ดัง
แสดงในตารางที่ 2.27 
 
ตารางท่ี 2.26 แสดงค�าเปQาหมายสําหรับพารามิเตอร�ที่ใช(ในการประเมินดัชนีคุณภาพนํ้าด(านการ

อนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้า 
 

พารามิเตอรI  ค*าเปzาหมาย 
pH 6-9 
EC (ไมโครซีเมน/เซนตเิมตร) < 70 
NH

3
-N (มิลลิกรัม/ลิตร) < 0.2 

DO (มิลลิกรัม/ลิตร) > 5 
COD (มิลลิกรัม/ลิตร) <0.07 
Total-P (มิลลิกรัม/ลิตร) <0.08 
ที่มา:  MRC (2016) 
ตารางท่ี 2.27 เกณฑ�จําแนกคะแนนดัชนีคุณภาพนํ้าด(านการอนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้าสัญลักษณ�และ 
 การแปรผล 

ตัวช้ีวัดคุณภาพนํ้า ค�าเปQาหมาย สัญลักษณ� การแปรผล 
ด(านการอนุรกัษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้า 9.5≤ WQI≤10 A คุณภาพนํ้าดีมาก 

8≤ WQI<9.5 B คุณภาพนํ้าดี 
6.5≤ WQI<8 C คุณภาพนํ้าปานกลาง 

4.5≤ WQI<6.5 D คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม 
WQI<4.5 E คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม

มาก 
ที่มา:  MRC (2016) 
 
2.8 สรุป 
 คุณภาพของนํ้าธรรมชาติอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากได(รับอิทธิพลจาก
ธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย� ส�งผลทําให(นํ้าเกิดการปนเป56อนด(วยสารมลพิษ เช�น 
สารอินทรีย� สารพิษ สารมลพิษที่มีคุณสมบัติทางฟ}สิกส� และจุลินทรีย� ซึ่งแหล�งกําเนิดมลพิษที่สําคัญ
ของสารมลพิษดังกล�าวเกิดทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย� เช�น ชุมชน เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม โดยการที่จะประเมินว�านํ้ามีคุณภาพดีหรือเสื่อมโทรมข้ึนอยู�กับว�าคุณภาพนํ้าดังกล�าวมี
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ความเหมาะสมในการใช(ประโยชน�ในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค�น้ันอย�างไร ส�วนสถานการณ� 
คุณภาพนํ้าโดยรวมของประเทศไทยทั้งนํ้าผิวดิน นํ้าใต(ดิน และนํ้าทะเลและชายฝ-xง พบว�าในป-จจุบัน
แหล�งนํ้าแต�ละประเภทมีสภาพเสื่อมโทรมมากข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร และ 
การพัฒนาทางด(านเกษตร และอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งการที่จะประเมินว�าคุณภาพนํ้ามีคุณภาพ
อย�างไรสามารถประเมินจากลักษณะคุณภาพนํ้า  3 ด(าน คือ คือคุณภาพนํ้าทางด(านกายภาพ 
คุณภาพนํ้าทางเคมี และคุณภาพนํ้าชีววิทยา โดยวิธีในการประเมินคุณภาพนํ้าที่นิยมนํามาใช(ใน
ป-จจุบัน คือ การใช(ดัชนีคุณภาพนํ้าเป�นตัวบ�งช้ีซึ่งสามารถจําแนกดัชนีคุณภาพนํ้าได(หลายดัชนีตาม
วัตถุประสงค�ในการประเมินคุณภาพนํ้าได(แก� ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป ดัชนีคุณภาพนํ้าจากผลกระทบ
ของมนุษย� ดัชนีคุณภาพนํ้าด(านการปQองกันสุขภาพของมนุษย� และดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าด(าน 
การอนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้าซึ่งวิธีการใช(ดัชนีคุณภาพนํ้าน้ีเป�นการแสดงคุณภาพนํ้าในรูปของระดับ
คะแนนหรือสี ทําให(ข(อมูลเข(าใจได(ง�ายข้ึน และสามารถประเมินคุณภาพนํ้าโดยรวมได(โดยไม�ต(องแยก
วิเคราะห�ตัวแปรหรือพารามิเตอร�จึงช�วยลดค�าใช(จ�ายและเวลาในการวิเคราะห�คุณภาพนํ้า อีกทั้งยัง
สามารถนําข(อมูลที่ได(มาใช(ในการติดตามหรือประเมินแนวโน(มคุณภาพของแหล�งนํ้าได(ดี อย�างไรก็ตาม
ถึงแม(ว�าการประเมินคุณภาพนํ้าในป-จจุบันนิยมประเมินคุณภาพนํ้าโดยรวมโดยไม�แยกพารามิเตอร�ใน
การวิเคราะห�คุณภาพนํ้าแต�การศึกษาและทําความเข(าใจคุณภาพนํ้าในแต�ละพารามิเตอร�ที่บ�งช้ี
คุณภาพนํ้าที่สําคัญในแต�ละด(านทั้งทางด(านกายภาพ ทางด(านเคมี และทางด(านชีววิทยา ยังเป�นเรื่อง
ที่สําคัญเพื่อจะได(มีพื้นฐานความรู(ความเข(าใจในเรื่องของคุณภาพในแต�ละด(านมากข้ึน  และสามารถ
นําองค�ความรู(ที่ได(มาใช(ประกอบการการศึกษา การวิเคราะห� และประเมินคุณภาพนํ้าได(อย�างถูกต(อง
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คําถามทบทวน 
 

1. จงอธิบายความหมายของคุณภาพนํ้า 
2. จงอธิบายว�าอิทธิพลใดบ(างที่ส�งผลทําให(คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไปพร(อมยกตัวอย�างประกอบ 
3. แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้าที่สําคัญมีกี่แหล�งกําเนิด และมาจากแหล�งกําเนิดใดบ(าง 
4. สารอินทรีย�มีกี่ประเภท อะไรบ(าง และหากแหล�งนํ้ามีสารอินทรีย�สูงจะก�อให(เกิดผลกระทบ

ต�อคุณภาพนํ้าอย�างไร 
5. สารพิษที่เป�นมลพิษที่สําคัญในแหล�งนํ้ามีชนิดใดบ(างและสารพิษดังกล�าวเกิดผลกระทบต�อ

ระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย�อย�างไร พร(อมยกตัวอย�างประกอบ 
6. ปรากฏการณ�ยูโทรฟ}เคช่ันคืออะไรเกิดจากสารมลพิษใดและก�อให(เกิดผลกระทบอย�างไรต�อ

ระบบนิเวศทางนํ้า 
7. การเกิดโรคเมทฮีโมโกลบินเกิดจากสาเหตุใด 
8. การปนเป56อนของนํ้ามันในทะเลส�งผลกระทบต�อสัตว�นํ้าและนกนํ้าอย�างไร 
9. จงอธิบายว�านํ้าหล�อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรมหากปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าจะส�งผลกระทบต�อ

ระบบนิเวศทางนํ้าอย�างไร 
10. จงอธิบายสถานการณ�คุณภาพนํ้าผิวดินของประเทศไทยมาพอสังเขป 
11. จงยกตัวอย�างจุลินทรีย�ก�อโรคที่สําคัญในแหล�งนํ้ามา 5 ชนิดพร(อมระบุโรคหรืออาการของโรค

เมื่อได(รับจุลินทรีย�เหล�าน้ันหล�าน้ันเข(าสู�ร�างกาย 
12. จงอธิบายเส(นทางการปนเป56อนของสารมลพิษในระบบนิเวศทางนํ้ามาพอสังเขปพร(อมวาด

แผนผัง (Mind map) ประกอบ 
13. การนําดัชนีคุณภาพนํ้ามาประเมินคุณภาพแหล�งนํ้ามีข(อดีอย�างไรบ(าง 
14. จงอธิบายหลักการประเมินคุณภาพนํ้าโดยใช(ดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (Water Quality Index) 

มาพอสังเขป 
15. จงอธิบายหลักการประเมินคุณภาพโดยดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าด(านการอนุรักษ�สิ่งมีชีวิตในนํ้า 

((Water Quality Index- Aquatic life)มาพอสังเขป 
 



 
 

บทที่ 3 
คณุภาพน้ําทางกายภาพ 

 
 
 คุณภาพนํ้าเปนการบ�งช้ีว�านํ้าน้ันมีคุณลักษณะที่ดีหรือเสื่อโทรมเปนนํ้าที่ เหมาะสมต�อ 
การใช%ประโยชน'ในกิจกรรมต�าง ๆ หรือไม� ซึ่งการจะประเมินว�านํ้ามีคุณภาพอย�างไร ต%องอาศัยวิธีการ
ตรวจวิเคราะห'เพื่อหาค�าคุณภาพนํ้า หลังจากน้ันนําค�าที่วิเคราะห'ได%ไปเปรียบเทียบกับค�ามาตรฐาน
คุณภาพนํ้าประเภทต�าง ๆ โดยคุณภาพนํ้าโดยทั่วไปสามารถแบ�งลักษณะของนํ้าออกเปน  
3 คุณลักษณะ คือ คุณภาพนํ้าทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา ซึ่งการหาค�าคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพเปนการประเมินเบื้องต%นที่กระทําได%ง�ายที่สุดโดยการใช%ประสาทสัมผัสของมนุษย' ได%แก� การ
สังเกต การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส  รวมทั้งการใช%เครื่องมือวิเคราะห'ซึ่งไม�ยุ�งยากซับซ%อน
มากและสามารถติดตามตรวจสอบได%ทั้งในภาคสนามและในห%องปฏิบัติการ ทั้งน้ีพารามิเตอร'สําหรับ
วิเคราะห'คุณภาพนํ้าทางกายภาพที่สําคัญที่ใช%เพื่อเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้า ได%แก� อุณหภูมิ สี รส กลิ่น 
ความขุ�น และปริมาณของแข็งในนํ้า ซึ่งการวิเคราะห'คุณภาพนํ้าทางกายภาพจะทําให%สามารถทราบ
เปนการเบื้องต%นได%ว�ามลพิษที่เกิดข้ึนมาจากแหล�งกําเนิดใด และทําให%สามารถติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าเบื้องต%นด%วยตนเองได%  
 
3.1 อุณหภูมิของนํ้า   
 อุณหภูมิของนํ้า (Temperature of water) เปนปGจจัยสําคัญที่มีผลต�อการดํารงชีวิต      
ของสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้าทั้งทางตรงและทางอ%อม และเปนดัชนีช้ีวัดในการประเมินคุณภาพของแหล�ง
นํ้าว�ามีคุณภาพดีหรือเสื่อมโทรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้าเปนคุณสมบัติทางกายภาพที่แสดง
ระดับความร%อนหรือเย็นของนํ้าและรายงานผลเปนหน�วยองศาเซลเซียส (°C) หรือ องศาฟาเรนไฮต' 
(°F)  ซึ่งสามารถอธิบายถึงค�าพลังงานความร%อนโดยเฉลี่ยของสารที่วัดได% เน่ืองจากพลังงานความร%อน
เปนพลังงานจลน'ของอะตอมและโมเลกุล ดังน้ันการตรวจวัดอุณหภูมิจึงเปนการตรวจวัดพลังงานจลน'
เฉลี่ยของอะตอมและโมเลกุล ซึ่งพลังงานน้ีสามารถถ�ายเทระหว�างสารต�าง ๆ เช�น การไหลเวียนความ
ร%อน การถ�ายเทความร%อนจากอากาศ แสงแดด แหล�งนํ้าอื่นและมลภาวะความร%อน (Brown, 1999) 
ดังน้ันปGจจัยต�าง ๆ ข%างต%นจึงมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้า ดังน้ี 
  3.1.1 ป�จจัยท่ีมีผลต"ออุณหภูมิของนํ้า  
                      อุณหภูมิของนํ้าตามธรรมชาติโดยทั่วไปจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศรวมทั้ง
ตําแหน�งเส%นรุ%ง ระดับความสูง ฤดูกาล และสภาพภูมิประเทศ เปนต%น ตลอดจนปGจจัยอื่น ๆ ได%แก� 
แหล�งกําเนิดของแหล�งนํ้าและการระบายนํ้า เช�น นํ้าหล�อเย็นจากโรงงานอุตสาหกรรม ความขุ�น  
ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเข%มของแสง ปริมาณนํ้า ความลึก เวลาที่ตรวจวัด และสภาพแวดล%อม
บริเวณแหล�งนํ้า เปนต%น  (EPA, 1973; ทินพันธุ' เนตรแพ, 2558) ปGจจัยที่มีผลต�ออุณหภูมิของนํ้า     
ที่สําคัญสามารถสรุปได% ดังน้ี 

1) แสงแดด (Sunlight) แสงแดดเปนรังสีที่มีพลังงานความร%อนเมื่อส�งผ�าน 
ความร%อนมายังผิวนํ้าจะมีผล ทําให%อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งการถ�ายเทความร%อนสู�ผิวนํ้าข้ึนอยู�กับ  
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อัลบีโด (Albedo) ของนํ้าซึ่งเปนอัตราส�วนเปรียบเทียบค�าการสะท%อนแสงของพื้นผิวกับปริมาณรังสี
ทั้งหมดที่ตกกระทบ หากแหล�งนํ้ามีอัลบีโดตํ่าจะทําให%แหล�นํ้าน้ันสามารถดูดซับความร%อนได%มากกว�า
ค�าการสะท%อนกลับ (Russell, 2010) โดยในแหล�งนํ้าแสงอาทิตย'จะถ�ายเทความร%อนถึงบริเวณเขต 
ที่แสงส�องถึง (Photic zone) ในแหล�งนํ้าจืดพลังงานกว�าครึ่งหน่ึงที่ได%รับจะถูกดูดซับไว%ในช�วงความลึก 
2 เมตร ส�วนในทะเลบริเวณที่แสงส�องถึงอาจจะลึกมากกว�า 200 เมตร และหลังจากน้ันพลังงานความ
ร%อนที่ดูดซับไว%จะค�อย ๆ ลดลง จึงมีผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าในแต�ละวันเกิดการผันแปรตามปริมาณ
ของแสงอาทิตย'ที่ได%รับ สําหรับนํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติของประเทศไทยโดยเฉพาะแม�นํ้าสายสําคัญ ๆ 
จะมีอุณหภูมิของนํ้าแปรผันอยู�ในช�วงอุณหภูมิ 20 -35 องศาเซลเซียส โดยนํ้าจะมีอุณหภูมิตํ่าสุดใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนํ้าจะมีอุณหภูมิจะสูงข้ึนในภาคกลางและสูงสุดในภาคใต% 
(มงคล ตhะอุ�น และชุลีมาศ บุญไทยอิวาย, 2552) 

2) บรรยากาศ (Atmosphere) ปกติอุณหภูมิของนํ้าจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
ของอากาศ โดยการถ�ายเทความร%อนระหว�างบรรยากาศกับผิวนํ้าโดยเปนการถ�ายเทความร%อนจาก
บริเวณที่อุณหภูมิสูงไปยังบริเวณทีมีอุณหภูมิตํ่ากว�า ซึ่งการถ�ายเทความร%อนระหว�างบรรยากาศกับผิว
นํ้าเกิดได% 2 ลักษณะ คือ เมื่ออากาศเย็นมีผลทําให%นํ้าอุ�นถูกถ�ายเทพลังงานไปสู�บรรยากาศมีผลทําให%
บรรยากาศเย็นลง หากอากาศร%อนทําให%นํ้าเย็นได%รับพลังงานความร%อนมีผลต�ออุณหภูมิของนํ้าอุ�นข้ึน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวน้ีข้ึนอยู�กับกับความเฉ่ือยและความร%อนเฉพาะของนํ้า ดังน้ันอุณหภูมิใน
แหล�งนํ้าจะมีความแปรผันอย�างช%า ๆ ตามอุณหภูมิของบรรยากาศ โดยการที่อุณหภูมิของนํ้าตาม
ธรรมชาติจะแปรผันตามอุณหภูมิของบรรยากาศจึงมีผลต�อการเพิ่มข้ึนของปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
นํ้า (DO) และอุณหภูมินํ้าจะลดลง (Vass et al., 2009) 

3) ความลึก (Depth) นํ้ามีความสามารถในการเก็บความร%อนได%สูง ซึ่งเกิดจาก 
การดูดซับพลังงานแสงอาทิตย'เมื่อแสงส�องผ�านนํ้าจะทําให%เกิดความร%อน โดยความสัมพันธ'ของการดูด
ซับพลังงานแสงของ นํ้ากับระดับความลึกจะเปนแบบเอกโพเนนเซียล  หรือแบบทวีคูณ
(Exponential) ดังน้ันความร%อนเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าส�วนใหญ�จะถูกดูดซับอยู�ในนํ้าช้ันบนและถ�ายเท
ความร%อนจากนํ้าระดับบนลงสู�นํ้าระดับล�าง ส�วนใหญ�จะข้ึนอยู�กับการเคลื่อนไหวของมวลนํ้าที่เกิดจาก
กระแสลมที่พัดพาให%มวลนํ้าผสมกันซึ่งทําให%อุณหภูมิในแหล�งนํ้าเกิดความแตกต�างกันตามระดับ 
ความลึก ซึ่งการแบ�งช้ันของนํ้าตามอุณหภูมิของนํ้า (Thermal Stratification) หรือตามความ
แตกต�างระหว�างความหนาแน�นของนํ้าทั้งสองช้ันที่มีมากเกินกว�ากําลังลมที่จะทําให%นํ้าผสมกันได%  
ซึ่งหากแบ�งช้ันของนํ้าตามสภาพอุณหภูมิที่แตกต�างกันสามารถแบ�งได% 3 ช้ัน (ภาพที่ 3.1)  ดังน้ี  

(3.1) ช้ันอีพิลิมเนียม (Epilimnion) เปนช้ันที่สัมผัสกับอากาศบริเวณผิวนํ้าทําให%
ช้ันน้ีเกิดการถ�ายเทออกซิเจนและเกิดการหมุนเวียนทําให%ออกซิเจนจากลมผสมกับคลื่นนํ้า ส�งผลทาํให%  
นํ้าช้ันน้ีอยู�ในสภาวะมีออกซิเจน (Aerobic condition) โดยช้ันนํ้าน้ีเปนบริเวณผิวนํ้าจึงทําให%มี
อุณหภูมิสูงมากกว�านํ้าในช้ันอื่นและมีอุณหภูมินํ้าค�อนข%างสม่ําเสมอ 
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(3.2) ช้ันเทอร'ไมไคลน'หรือเมตาลิมเนียม (Thermocline หรือMetalimnion)  
เปนบริเวณช้ันกลางที่อยู�ระหว�างช้ันอีพิลิมเนียมและช้ันไฮโพลิมเนียน ซึ่งนํ้าในช้ันน้ีจะมีความหนา
เพียง 2 - 3 เมตร และเปนช้ันที่มีความแตกต�างระหว�างอุณหภูมิค�อนข%างมาก อุณหภูมิของนํ้า 
จะลดลงอย�างรวดเร็วแม%ระดับความลึกเพิ่มข้ึนเล็กน%อย โดยอุณหภูมิของนํ้าจะลดลงตามความลึก 
ของนํ้าซึ่งในทุกระดับความลึกทุก ๆ 1 เมตร อุณหภูมินํ้าจะลดลง 1 องศาเซลเซียส 

(3.3) ช้ันไฮโพลิมเนียน  (Hypolimnion) เปนช้ันล�างสุดของแหล�งนํ้าซึ่งเปนช้ันที่
อุณหภูมิตํ่ากว�าช้ันนํ้าอื่นประมาณ 6 องศาเซลเซียส และนํ้าในช้ันน้ีมีอุณหภูมิค�อนข%างคงที่ และไม�มี
หมุนเวียนผสมกับช้ันนํ้าอื่นเน่ืองจากมีช้ันเทอร'ไมไคลน'กั้นทําให%การหมุนเวียนของความร%อนและธาตุ
อาหารถูกจํากัดอยู�เฉพาะในช้ัน 

 
ภาพท่ี 3.1 อุณหภูมิของนํ้าที่ระดับความลึกต�างๆ 
ที่มา : The Upstate Freshwater Institute (2559) 
 

4) ความขุ"น (Turbidity) ความขุ�น คือ ปริมาณของสารแขวนลอยในนํ้า 
โดยอนุภาคของสารแขวนลอยเหล�าน้ีจะดูดซับความร%อนและกระเจิงรังสีดวงอาทิตย'ได%ดีมากกว�านํ้า 
ดังน้ัน ความขุ�นของนํ้าที่เพิ่มข้ึนจะมีผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนเช�นกัน ซึ่งจากการศึกษา
ความสัมพันธ'ระหว�างความขุ�นและอุณหภูมินํ้าผิวดิน โดย Paaijman  et al. (2008) พบว�า อุณหภูมิ
ของนํ้ากับความขุ�นของนํ้ามีความสัมพันธ'กันโดยในช�วงเที่ยงวันอุณหภูมิของนํ้าจะเพิ่มสูงข้ึนเมื่อความ
ขุ�นของนํ้ามากข้ึน และช�วงเย็น (17.00 น) อุณหภูมินํ้าลดลงเน่ืองจากความขุ�นของนํ้าลดลง 
เช�นเดียวกับการศึกษาของ Mandal (2014) ที่อธิบายว�าสารแขวนลอยในนํ้ามากข้ึนมีผลทําให%ความ
ขุ�นของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งส�งผลต�อการกระเจิงของแสงและการดูดซับแสงของอนุภาคในนํ้ามีผลทําให%
ปริมาณของแสงแดดที่ส�องลงสู�แหล�งนํ้าลดลงซึ่งส�งผลทําให%อัตราการสังเคราะห'แสงของพืชลดลง
เช�นกัน อีกทั้งเมื่อนํ้าขุ�นมากข้ึนสารแขวนลอยในนํ้าจะดูดซับแสงแดดทําให%อุณหภูมิของนํ้าโดยรอบ
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เพิ่มสูงข้ึน โดยการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของนํ้าดังกล�าวมีผลทําให%เกิดผลกระทบตามมา เช�น การ
ละลายนํ้าของออกซิเจนลดลงจึงทําให%เปนอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต เปนต%น 

5) อิทธิพลของกิจกรรมของมนุษยE (Man- made influence) กิจกรรมมนุษย' 
ที่ทําให%เกิดมลพิษจากความร%อน (Thermal pollution) ซึ่งมีผลต�ออุณหภูมิของแหล�งนํ้า ได%แก�  
นํ้าเสียจากชุมชน หรือนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช�น  การปล�อยนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีอุณหภูมิสูงหรือนํ้าจากระบบหล�อเย็น (Cooling system) ลงสู�แหล�งนํ้าจะมีผลกระทบต�อสัตว'นํ้า
บริเวณน้ัน ๆ คือ ระดับอุณหภูมิของนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึนจะทําให%ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลง 
เน่ืองจากอัตราการย�อยสลายสารอินทรีย'ในนํ้าสูงข้ึนจึงทําให%จุลินทรีย'ดึงออกซิเจนในแหล�งนํ้ามาใช%
เพิ่มข้ึนและทําให%ระดับการอิ่มตัวด%วยออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลง ส�งผลทําให%สัตว'นํ้าเกิดความเครียด  
และมีผลกระทบต�อเน่ืองถึงพฤติกรรมการดํารงชีวิต ทําให%สัตว'นํ้าเกิดการอพยพย%ายถ่ิน หรือถูก
สิ่งมีชีวิตจากถ่ินอื่นรุกราน และทําให%สัตว'นํ้าตายได% (Hogan, 2012) และหากอุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน
ประมาณ 2 -3  องศาเซลเซียส จะส�งผลกระทบต�อห�วงโซ�อาหารในระดับสูงข้ึนไป เน่ืองจากชนิด 
ปริมาณและสัดส�วนของประชากรสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้าจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ  นอกจากน้ี 
การตัดไม%ทําลายปxาของมนุษย'เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่มีผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
กิจกรรมดังกล�าวมีผลทําให%แหล�งนํ้าไม�มีร�มเงาช�วยในการดูดซับความร%อน ทําให%แสงส�องลงสู�แหล�งนํ้า
โดยตรงมีผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าสูงข้ึน นอกจากน้ีการสร%างอ�างเก็บนํ้า (Impoundment) ก็ส�งผล
กระทบต�ออุณหภูมิของนํ้าอย�างมาก ถึงแม%ไม�ผลโดยตรงกับความร%อนของนํ้าแต�อาจส�งผลต�อรูปแบบ
ของการเกิดนํ้าอุ�นหรือนํ้าเย็นได% เช�น การสร%างเข่ือนที่ทํางานได%โดยไม�ต%องมีประตูบานเลื่อนมีผลทําให%
อุณหภูมิของนํ้าท%ายเข่ือนเปลี่ยนไป หรือการสร%างเข่ือนในระดับเข่ือนที่สูงหรือตํ่าเกินไปมีผลต�อความ
เย็นหรือความอุ�นของนํ้าที่ปล�อยสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินํ้าดังกล�าวส�งผล
ต�อเน่ืองถึงพฤติกรรมของประชากรปลาท%องถ่ิน (Perlman, 2013) 

3.1.2 ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแหล"งนํ้า 
อุณหภูมิของนํ้ามีผลต�อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ในแหล�งนํ้าเปนอย�างมากทั้งต�อกิจกรรม

ทางชีวภาพและกระบวนการทางเคมี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินํ้าทางด%านกายภาพและ
ทางด%านเคมีรวมถึงมีผลกระทบต�อมนุษย' ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้ามีผลกระทบใน 
ด%านต�าง ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

1) ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินํ้าท่ีมีผลต"ออัตราเมทาบอลิซึมและกิจกรรม
ทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิของนํ้ามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ%อมต�อการดํารงชีวิตของสัตว'
นํ้า จึงจําเปนต%องทําการตรวจวัดเพื่อหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแหล�งนํ้าเปนระยะ ๆ โดยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าตามธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอย�างช%า ๆ ซึ่งไม�ก�อให%เกิดปGญหา
ต�อการดํารงชีวิตสัตว' นํ้า แต�หากแหล�งนํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าอย�างรวดเร็ว 
(Temperature shock) จะทําให%สัตว'นํ้าได%รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตามกฎของแวนท'ฮอฟฟ{ 
 (Van ,t Hoff ) อธิบายว�า เมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน 10 องศาเซลเซียส ทําให%อัตราเมตาบอลิซึม 
(Metabolism rate) ของสิ่งมีชีวิตเพิ่มข้ึนประมาณ 2 - 3 เท�า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะแตกต�าง
ตามชนิดของสิ่งมีชีวิต (มงคล ตhะอุ�น และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, 2552)  ดังน้ันอุณหภูมิของนํ้า 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส�งผลกระทบต�อเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต ได%แก� การหายใจ การว�ายนํ้า  
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การเจริญเติบโต การสืบพันธุ' การขับถ�าย การเต%นของหัวใจ และกิจกรรมทางชีวเคมีของสัตว' 
ตลอดจนส�งผลต�อการได%รับและขจัดสารมลพิษของสิ่งมีชีวิตทําให%เกิดความผิดปกติของระบบการ
ควบคุมขับถ�ายนํ้าและแร�ธาตุภายในร�างกาย (Osmoregulatory system) จนในที่สุดทําให%สัตว'นํ้า
อ�อนแอและตายได% (Heugen et al., 2003) จากการศึกษาของ Pandit and  Nakamura (2010) 
พบว�าปลานิล (Nile Tilapia) Oreochromis niloticus สามารถเจริญเติบโตได%ดีในอุณหภูมิช�วง           
27 - 32 องศาเซลเซียส แต�เมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนอยู�ในช�วงอุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส      
จะส�งมผลทําให%ความยาวของลําตัว นํ้าหนัก อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดชีวิตลดลง         
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ และทําให%ปลานิลมีอัตราการตายที่เพิ่มสูงข้ึน เช�นเดียวกับรายงานของ 
Heugen et al. (2003) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธ'ระหว�างอัตราอุณหภูมิของนํ้าและเมตาบอลิซึม
ของสิ่งมีชีวิต พบว�าอุณหภูมิของนํ้าที่สูงข้ึนจะมีผลทําให%กิจกรรมการทํางานของเอนไซม'ในสิ่งมีชีวิต
เพิ่มข้ึนเช�นกัน โดยอุณหภูมิของนํ้าที่เพิ่มข้ึน 10 องศาเซลเซียส จะมีผลทําให%กิจกรรมการทํางานของ
เอนไซม'เพิ่มข้ึนประมาณร%อยละ  50 - 100  และหากอุณหภูมินํ้ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ   
1-2 องศาเซลเซียส จะส�งผลทําให%กิจกรรมการทํางานของเอนไซม'ในสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
ร%อยละ 10 - 20   และจากรายงานของ  Bennett and Di Santo (2011) พบว�า อุณหภูมิของนํ้า 
ที่เพิ่มข้ึน 10 องศาเซลเซียส จะมีผลต�อการทําหน%าที่ทางสรีรวิทยาของปลาเพิ่มข้ึนสองเท�ารวมทั้ง
อัตราเมตาบอลิซึมของสัตว'นํ้าในการหายใจและการย�อยอาหารจะเพิ่มข้ึนเมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน 
และมีผลต�อเน่ืองทําให%มีสัตว'นํ้ามีความต%องการออกซิเจนเพิ่มข้ึน และหากอุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึนถึง 
35 องศาเซลเซียส จะส�งผลให%การทํางานของเอนไซม'หยุดชะงักหรือถูกทําลายและอัตราเมทาบอลิซึม
ของสิ่งมีชีวิตจะลดลงเช�นกัน (Pearson Education, 2016) นอกจากน้ีอุณหภูมิของนํ้าที่เพิ่มข้ึนจะทํา
ให%สัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินอย�างหนอนริ้นนํ้าจืด (Midge) มีขนาดและนํ้าหนักตัวลดลง (Frouz 
et al., 2002; Gong et al., 2002)   

2) ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินํ้าท่ีมีผลต"อพฤติกรรมและการอพยพยQายถ่ิน
ของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิของนํ้ามีผลต�อการเลือกถ่ินที่อยู�อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต�างกันตามชนิด 
ของสิ่งมีชีวิต เช�น พืชบางชนิดมักอาศัยอยู�บริเวณอุณหภูมิของนํ้าที่อบอุ�น ในขณะที่ปลาบางชนิด เช�น 
ปลาเทราต' (Trout) และปลาแซลมอน (Salmon) มักอาศัยอยู�บริเวณอุณหภูมิของนํ้าที่เย็น (EPA., 
2012) หรือมีการเคลื่อนที่ระหว�างกระแสนํ้าอุ�นและกระแสนํ้าเย็นเพื่อหาอาหารของสัตว'นํ้า ส�วน
ฉลามเมื่อท%องจะย%ายถ่ินอาศัยมาอยู�ในบริเวณที่อุณหภูมิของนํ้าอบอุ�นข้ึน (Bennett and Di Santo, 
2011) นอกจากน้ีแพลงก'ตอนสัตว'หลายชนิดมีการตอบสนองต�อการเคลื่อนที่ข้ึนลงในแนวด่ิงหรือตาม
ระดับความลึกของนํ้าซึ่งมีผลาจากอุณหภูมิของนํ้า รวมถึงการเคลื่อนที่หนี (Avoidance) จากพื้นที่ 
ตัวอย�างการหลีกหนีจากพื้นที่ของสัตว'ที่เกิดจากการที่อุณหภูมิของนํ้ามีอุณหภูมิตํ่าและสูงเกินไป 
(Lower avoidance temperature และ Upper avoidance temperature) เช�น อุณหภูมินํ้าที่
เหมาะสม (Optimum temperature) ต�อการดํารงชีวิตของปลา เช�น ปลาเทารต'จะอยู�ในช�วง 10 - 
20  องศาเซลเซียส หากเมื่ออุณหภูมินํ้าตํ่ากว�า 7.2 องศาเซลเซียส หรือสูงกว�า 25.6 องศาเซลเซียส    
ปลาเทารต' จะหลีกหนีจากพื้นที่อาศัย หรือ อุณหภูมิของนํ้าที่ เหมาะสมในการดํารงชีวิตของ 
ปลากระโทง(Marlin) อยู�ในช�วง 20.0 - 24.4 องศาเซลเซียส และหากอุณหภูมินํ้าตํ่ากว�า  
16.1 องศาเซลเซียส หรือสูงกว�า 26.7 องศาเซลเซียส จะทําให%ปลากระโทงหลีกหนีจากพื้นที่อาศัย 
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โดยตารางที่ 3.1 แสดงอุณหภูมิที่มีผลทําให%มีปลามีพฤติกรรมหลีกหนีจากพื้นที่ที่อุณหภูมิไม�เหมาะสม
ในการดํารงชีวิต 

 
ตารางท่ี 3.1 อุณหภูมิตํ่าและอุณหภูมิสูงที่มีผลทําให%ปลาหลีกหนีจากพื้นที่ และอุณหภูมิที่เหมาะสม  
    ในการดํารงชีวิตของปลาบางชนิด (หน�วย: องศาเซลเซียส) 
 

ช่ือสามัญ อุณหภู มิ นํ้ า ตํ่ ากว" า
ระดับน้ีมีผลทําใหQปลา
หลีกหนี 

ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการดํารงชีวิต 

อุณหภู มิ นํ้ า สู งกว" า
ระดับน้ีมีผลทําใหQปลา
หลีกหนี 

ปลาทูน�าครีบยาว
(Albacore) 

16.7 18.3 22.8 

ปลาสําลีนํ้าลึก 
(Greater amberjack) 

15.6 18.3 - 23.9 26.7 

ปลาโอ 
(Atlantic Bonito) 

15.6 17.8 26.7 

ปลาสากใหญ�
(Barracuda) 

12.8 22.2 - 26.7 30 

ปGกเป�า (Blowfish) 7.8 22.2 - 26.8 33.9 
ปลาหิมะ (Bluefish) 10 18.9 - 22.2 28.9 
ปลาโบนฟ�ช (Bonefish) 15.6 22.2 - 28.9 92.0 
ปลาช�อนทะเล (Cobia) 18.3 22.2 26.1 
ปลาครีวอลลีแจ็ค
(Crevalle Jack) 

21.1 23.3 - 30 32.2 

ปลาโครเกอร' (Croaker) 7.2 17.2 21.1 
ปลาจวด (Drum fish) 11.1 22.2 32.2 
ปลาจวดแดง  
(Red drum fish) 

11.1 21.1 - 32.2 32.2 

วงศ'ปลาล้ินเสือ
(Flounde) 

12.8 18.9 22.2 

ปลาอินทรีย' (Mackerel)  18.3 20.0 - 24.4 31.1 
ปลาอินทรีบั้ง 
(Spanish mackerel)  

18.3 25.6 31.1 

ปลากระโทง  (Marlin) 16.1 20.0 - 24.4 26.7 
ปลากระโทงขาว 
 (White marlin) 

18.3 20.0 - 25.6 26.7 

ปลาจาระเม็ด 
(Pompano) 

18.3 21.1 - 27.8 32.2 
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ตารางท่ี 3.1 อุณหภูมิตํ่าและอุณหภูมิสูงที่มีผลทําให%ปลาหลีกหนีจากพื้นที่ และอุณหภูมิที่เหมาะสม  
    ในการดํารงชีวิตของปลาบางชนิด (หน�วย: องศาเซลเซียส)  (ต�อ) 
 

ช่ือสามัญ อุณหภู มิ นํ้า ตํ่ ากว" า
ระดับน้ีมีผลทําใหQปลา
หลีกหนี 

ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการดํารงชีวิต 

อุณหภู มิ นํ้ า สู งกว" า
ระดับน้ีมีผลทําใหQปลา
หลีกหนี 

ปลากะพงแดง 
(Red snapper) 

10 15.6 21.1 

ปลากระโทงร�ม 
(Sailfish) 

20 22.2 - 27.8 31.1 

ปลากระบอกทะเล 
(Sea Mullet) 

8.9 18.3 30 

ปลาชีพส'เฮด 
(Sheepshead) 

14.4 18.9 23.3 

ปลากระโทงดาบ
(Swordfish) 

10 18.9 26.7 

ปลาเทราต' 
(Trout) 

7.2 10 25.6 

ปลาทูน�าตาโต 
(Bigeye tuna) 

11.1 16.7 -23.3 26.7 

ปลาทูน�าครีบดํา 
(Blackfin tuna  

18.3 21.1 27.8 

ปลาทูน�าครีบนํ้าเงิน
(Bluefin tuna) 

10 15.6 27.8 

ปลาทูน�าท%องแถบ 
(Skipjack tuna)  

10 16.7 21.1 

ปลาทูน�าครีบเหลือง
(Yellowfin tuna) 

17.8 22.2 - 25.6 26.7 

ที่มา: Ehrenkaufer (2013) 
 

3) ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินํ้าท่ีมีผลต"อพืชนํ้า แหล�งนํ้าส�วนใหญ�ในสภาพ
ปรกติอุณหภูมิของนํ้าค�อนข%างคงที่ โดยทั่วไปอุณหภูมิของนํ้าในช�วงที่เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของ
พืชนํ้าอยู�ระหว�าง 25 - 29 องศาเซลเซียส ซึ่งพืชนํ้าสามารถทนทานในอุณหภูมิของนํ้าที่ค�อนข%างเย็น
ได%มากกว�าอุณหภูมิที่อบอุ�น ซึ่งหากเมื่ออุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงจะส�งผลกระทบต�อพืชนํ้าได% เช�น 
การเจริญเติบโต การหายใจของพืช การสังเคราะห'แสง และการแพร�กระจายตัวของพืช เปนต%น โดย
พบว�าหากอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงพืชเขตร%อนจะมีการเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือลดลงเมื่อ
อุณหภูมิของนํ้าตํ่ากว�า 21 องศาเซลเซียส ในขณะที่สาหร�ายสามารถสังเคราะห'แสงได%ดีข้ึนเมื่อ
อุณหภูมิสูงข้ึน ดังน้ัน ระดับอุณหภูมิของนํ้าจึงมีอิทธิพลต�อพืชนํ้าแต�ละชนิดด%วยเช�นกัน   
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4) ผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของนํ้าท่ีมีต"อความเปUนพิษของสาร
มลพิษ อุณหภูมิของนํ้ามีผลต�อการเปลี่ยนแปลงรูปฟอร'มทางเคมีของสารพิษ เช�น การละลายของสาร 
การคงทนของสารในแหล�งนํ้า และความเปนพิษต�อสัตว'นํ้า เปนต%น โดยจากรายงานของ Meikle and 
Youngson (1978) อธิบายว�าอุณหภูมิของนํ้าที่ลดลงจะส�งผลทําให%ค�าครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาไฮโดไลซิส  
(Hydrolysis half-life ) ของสารกําจัดแมลง คลอร'ไพริฟอส (Chlopyrifos) ลดลงซึ่งมีผลทําให% 
คลอร'ไพริฟอสเกิดการตกค%างของในสิ่งแวดล%อมนานข้ึน (Meikle and Youngson, 1978) และจาก
การศึกษาของ Chapman et al. (2006) และ Kwok et al. (2007) พบว�าระดับอุณหภูมิของนํ้าที่
แตกต�างกันเพียง 3.3 องศาเซลเซียส ทําให%คลอร'ไพริฟอสมีความเปนพิษเฉียบพลันต�อสัตว'นํ้า 
ในเขตร%อนได%สูงกว�าเขตหนาวถึง 17 เท�า และพบว�าความเข%มข%นของสารที่ทําให%สัตว'นํ้าได%รับอันตราย
ร%อยละ 10  (Hazardous concentration for the 10 % of species : HC 10) ของคลอร'ไพริฟอส
เปนอันตรายต�อสัตว'นํ้าในเขตร%อนสูงกว�าสัตว'นํ้าในเขตหนาวเฉลี่ย 1.58 - 3.20 เท�า นอกจากน้ีระดับ
อุณหภูมิของนํ้าที่แตกต�างกัน 7 องศาเซลเซียส  ส�งผลให%ความเปนพิษของโลหะหนักแคดเมียม (Cd) 
ต�อสัตว'นํ้าในเขตหนาวสูงกว�าสัตว'นํ้าที่อยู�ในเขตร%อน สอดคล%องกับผลการศึกษาของ Somparn et al 
(2014)ที่พบว�าระดับอุณหภูมิของนํ้า 25 องศาเซลเซียส มีผลทําให%ความเปนพิษของโลหะหนัก
แคดเมียมมีความเปนพิษเฉียบพลันต�อหนอนริ้นนํ้าจืด Chironomus javanus ที่ระยะเวลา 96 
ช่ัวโมงสูงกว�าที่อุณหภูมินํ้า 20 องศาเซลเซียส ประมาณ 1.31 เท�า  

5) ผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าท่ีมีผลต"อคุณสมบัติทางกายภาพและ
เคมีบางประการของนํ้า อุณหภูมิของนํ้านอกจากจะมีผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิ
ของนํ้าแล%วยังมีผลต�อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้า ได%แก� การนําไฟฟ�าของนํ้า  ความเค็ม 
ความหนาแน�นของนํ้า  ความหนืดของนํ้า การแบ�งช้ันของนํ้า การหมุนเวียนแร�ธาตุ ความเปนกรด-
ด�างของนํ้า ความต�างศักย'ของนํ้า ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน-รีดักช่ันของนํ้า (Oxydation-Reduction) 
และความสามารถในการละลายนํ้าของออกซิเจน เปนต%น โดยพบว�าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนจะ 
ส�งผลทําให%ปริมาณการละลายของออกซิเจนในนํ้าจะลดลง (ตารางที่ 3.2) ดังน้ันในแหล�งนํ้าที่มี
อุณหภูมิของนํ้าเย็นกว�าจะสามารถรักษาระดับออกซิเจนที่ละลายนํ้าได%ดีกว�าแหล�งนํ้าที่มีอุณหภูมิ 
ของนํ้าอุ�น นอกจากน้ีอุณหภูมิของนํ้ามีผลต�อค�าการนําไฟฟ�า หรือความเข%มข%นและการเคลื่อนที่ 
ของอิออน (ions) ในนํ้าเพิ่มข้ึนร%อยละ 2 -3 เมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึนเพียง 1 องศาเซลเซียส 
(Miller et al.,1988) เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของอิออนในนํ้าจะข้ึนอยู�กับความหนืดของนํ้าซึ่ง 
ความหนืดของนํ้าน้ันจะมากหรือน%อยข้ึนอยู�กับระดับอุณหภูมิของนํ้า โดยเมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน
จะทําให%ความหนืดของนํ้าลดลงและทําให%อิออนสามารถเคลื่อนที่ ได%เพิ่มข้ึน และมีผลทําให% 
ค�าการนําไฟฟ�าเพิ่มข้ึนด%วย นอกจากน้ีอุณหภูมิของนํ้าที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงมีผลต�อความหนาแน�น 
ของนํ้า โดยความหนาแน�นของนํ้าจะลดลงประมาณร%อยละ 9 เมื่อนํ้าอยู�ในสภาวะเปนของแข็ง จึงเปน
เหตุผลว�าเหตุใดนํ้าแข็งจึงลอยนํ้าได% สําหรับนํ้าบริสุทธ์ิจะมีความหนาแน�นเท�ากับ 1 กรัมต�อมิลลิลิตร 
ที่อุณหภูมิเท�ากับ 4 องศาเซลเซียส (Perlman, 2013) 
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ตารางท่ี 3.2 ความสามารถในการละลายนํ้า (solubility) ของออกซิเจน ในนํ้าจืด ณ ความดัน  
     1 บรรยากาศ 
 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ออกซิเจนที่ละลายนํ้า (มิลลิกรัมต�อลิตร) 
0 14.1 
5 12.8 
10 11.3 
15 10.1 
20 9.1 
25 8.2 
30 7.5 
35 6.9 

ที่มา: Chin (2013) 
 

3.1.3 การวัดและการประเมินอุณหภูมิของนํ้า 
อุณหภูมิของนํ้าเปนดัชนีสําคัญที่ใช%สําหรับประเมินคุณภาพแหล�งนํ้า เน่ืองจาก

สามารถบ�งช้ีถึงสภาพแหล�งนํ้าโดยรวมได%ว�าอยู�ในระดับดีหรือเสื่อมโทรม รวมทั้งยังเปนปGจจัยที่มี
อิทธิพลต�อการละลายของสารเคมีและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล%อมอื่น ๆ การตรวจวัดอุณหภูมิของนํ้า
นิยมรายงานผลเปนหน�วยองศาเซลเซียส โดยใช%เทอร'โมมิเตอร'หรือเครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอลใน
การตรวจวัดที่ภาคสนาม 

การประเมินระดับอุณหภูมิของนํ้าที่มีผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าและสิ่งมีชีวิตพบว�า 
โดยทั่วไปแหล�งนํ้าประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู�ในช�วง 20 - 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว'นํ้าจะอยู�ในช�วง 23 - 32 องศาเซลเซียส ซึ่งหากอุณหภูมิของนํ้าเพิ่ม
สูงข้ึนมากกว�า 35 องศาเซลเซียส จะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ยังคงดํารงชีวิตอยู�ได%แต�บางชนิดจะตายลง
เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนนํ้าลดลง ดังน้ันนํ้าทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการสําหรับ
อุตสาหกรรมนํ้าทิ้งต%องมีอุณหภูมิสูงไม�เกิน 40 องศาเซลเซียส จึงจะไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าใน
แหล�งนํ้าธรรมชาติ แสดงดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 การประเมินอุณหภูมิของนํ้าต�อคุณภาพนํ้าและสัตว'นํ้า  
 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส:) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ขQอเสนอแนะ 

 20 - 25 อุณหภูมิเฉล่ียของประเทศไทย เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 
 15 - 25  ไดอะตอมเจริญเติบโตได%ดี เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 
 25 - 35 เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของกลุ�มสาหร�ายสี

เขียวซ่ึงเจริญเติบโตได%ดี 
เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 

20 - 25 อุณหภูมิเฉล่ียของประเทศไทย เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 
 15 - 25  ไดอะตอมเจริญเติบโตได%ดี เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 
 25 - 35 เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของกลุ�มสาหร�ายสี

เขียวเจริญได%ดี 
เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 

 23 - 32  
 

เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของสัตว'โดยท่ัวไป  
 

เกณฑ'คุณภาพนํ้าคุ%มครอง
สัตว'นํ้าจืด (2530) 

มากกว�า 35   ส่ิงมีชีวิตบางชนิดดํารงชีวิตได%ในช�วงน้ี แต�บาง
ชนิดตายเน่ืองจากปริมาณออกซิเจนนํ้าลดลง 

ไม�เหมาะสมต�อแหล�งนํ้า 

อุณหภูมิของนํ้าจะต%อง
ไม�สูงกว�าอุณหภูมิตาม
ธรรมชาติเกิน 3  

อยู� ในเกณฑ'มาตรฐานนํ้า ผิวดิน ในระดับ ท่ี
ปลอดภัยต�อแหล�งนํ้า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล%อม
แห�งชาติ (2537) 

ไม�เกิน 40   
 
 

อยู� ใ น เ กณฑ' มาตรฐ าน นํ้ า ท้ิ ง จากโ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมนิคม อุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ในระดับท่ีปลอดภัย
ต�อแหล�งนํ้า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล%อม
แห�งชาติ (2537) 

  
3.2 สีของนํ้า  
 สีของนํ้า (Color of water) เปนผลมาจากการสะท%อนกลับของแสงหลังผ�านการดูดกลืน
ของสารต�าง ๆ ที่ระดับความลึกต�าง ๆ ที่มนุษย'มองเห็น ซึ่งความเข%มของแสงจะลดลงตามระดับ 
ความลึกของนํ้า ดังน้ันการวัดสีของนํ้าจึงเปนการวัดระดับแสงที่สามารถส�องผ�านสู�แหล�งนํ้าได% ซึ่งแสง
ที่ส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้าจะเปนไปตามกฎของเบียร'- แลมเบิร'ต (Beer-Lambert law) ที่กล�าวว�า 
ปริมาณความเข%มของแสงที่ถูกดูดกลืนจะข้ึนอยู�กับความเข%มข%นของสาร (Concentration) ระยะทาง
ของแสงที่ผ�าน (Distance) ความยาวคลื่น (Wavelength) และสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง       
( Extinction coefficient) ดังน้ันหากแสงที่ไม�ถูกดูดกลืนจะสะท%อนผ�านออกมา (ภาพที่ 3.2)  
ส�วนสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสงจะเปนการคาดการณ'การลดการกระจายของแสงที่แต�ละความยาว
คลื่นซึ่ งจะมากหรือน%อยข้ึนอยู�กับความเข%มข%นของสารในแหล�ง นํ้า ได%แก�  สารแขวนลอย  
สารอนินทรีย' สารอินทรีย'ที่ละลายนํ้า พืชนํ้าและสาหร�ายในแหล�ง นํ้า เปนต%น ตัวอย�างเช�น  
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นํ้าในทะเลสาบที่เพิ่งเกิดข้ึนใหม�จะค�อนข%างใสและมีความโปร�งแสงสูง เน่ืองจากมีการสร%างผลผลิตใน
แหล�งนํ้าตํ่าที่เกิดจากผู%ผลิต เช�น แพลงก'ตอนพืช หรือหากสารอาหารในแหล�งนํ้ามีปริมาณน%อยจะทํา
ให%นํ้าในทะเลสาบมองเห็นเปนสีฟ�าหรือออกเขียว ส�วนทะเลสาบที่ เปนนํ้าแข็งหรือธารนํ้าแข็ง 
(Glacier) สามารถสะท%อนแสงได%ดีจึงมองเห็นเปนสีฟ�า ดังน้ันสีที่มนุษย'มองเห็นได%ในนํ้าคือ สีที่ถูกหัก
เหหรือที่สะท%อนกลับจากสารที่ไม�ได%ดูดกลืนแสงไว%จึงทําให%มองเห็นสีของนํ้าแตกต�างกัน เช�น สีฟ�า  
สีเขียว และสีเหลือง เปนต%น ทั้งน้ี สีของนํ้ามีความสําคัญต�อการใช%นํ้าในการอุปโภคและบริโภค 
เน่ืองจากผู%ใช%นํ้าส�วนใหญ�มักชอบนํ้าที่ไม�มีสี อีกทั้งสีของนํ้ายังเปนดัชนีคุณภาพนํ้าที่สําคัญในการช้ีวัด
เพื่อประเมินแหล�งกําเนิดและชนิดสารต�าง ๆ ในแหล�งนํ้า ตลอดจนสามารถใช%ในการประมาณการ
ค�าใช%จ�ายที่เกี่ยวข%องกับการกําจัดสีของนํ้าด%วย  

 

ภาพท่ี 3.2 การสะท%อนของแสงเมื่อลงสู�แหล�งนํ้า 
ที่มา: Dodds and White (2010) 

 
 3.2.1 ประเภทสีของนํ้า  

นํ้าธรรมชาติส�วนใหญ�จะไม�มีสีแต�สีที่มนุษย'มองเห็นส�วนใหญ�เปนสีเหลือง สีนํ้าตาล
หรือสีชา ซึ่งเกิดจากในนํ้ามีอนุภาคของสารแขวนลอยต�าง ๆ โดยทั่วไปเปนสารอินทรีย'ที่ละลายนํ้า
และไม�ละลายนํ้าที่เกิดจากการเน�าเป��อยของพืชซึ่งมีองค'ประกอบของสารลิกนิน (Lignin) เมื่อเกิดการ
สลายตัวจะได%สารแทนนิน (Tannin) กรดฮิวมิก (Humic) และสารฮิวเมต (Humate) นอกจากน้ี 
สีของนํ้ายังเกิดจากสารอนินทรีย'ทั้งที่ละลายนํ้าและไม�ละลายนํ้าซึ่งมีองค'ประกอบและขนาดของ
อนุภาคของสารที่แตกต�างกันในแหล�งนํ้า จึงส�งผลต�อความสามารถในการดูดกลืนและการกระจายแสง
ได%แตกต�างกัน ทําให%สีของนํ้าที่มนุษย'มองเห็นมีความแตกต�างกันไป โดยสีของนํ้าสามารถจําแนกได%
เปน 2 ประเภท คือ สีจริงและสีปรากฏ ดังน้ี 

1) สีจริง (True color) เปนสีที่แท%จริงของนํ้าที่วัดได%หรือมองเห็นได%หลังจากที่ 
แยกเอาสารแขวนลอยที่ทําให%นํ้าขุ�นออกด%วยการปG�นเหว่ียง (Centrifugation) โดยสีจริงเกิดจาก 
การละลายของสารอินทรีย'และอนินทรีย'ที่ละลายได%ในนํ้า ซึ่งกลุ�มสารอินทรีย'ที่ละลายนํ้าได% เช�น  
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กรดฮิวมิกและกรดฟูลวิก (Fulvic acid) ซึ่งสารกลุ�มน้ีเกิดจากการย�อยสลายของซากพืชและซากสัตว' 
และจุลินทรีย'ในแหล�งนํ้า (Aquatic microorganisms) รวมถึงสีที่เกิดจากสารอินทรีย'พวกโปรตีน 
ไขมัน คาร'โบไฮเดรทและธาตุอาหารในแหล�งนํ้า  ซึ่งสารอินทรีย'เหล�าน้ีจะถูกดูดกลืนได%ดี 
ที่ช�วงความยาวคลื่นต�าง ๆ ได%แก� แสงสีฟ�า (420-490 นาโนเมตร) และสีเขียว (490-580 นาโนเมตร) 
แต�จะดูดกลืนได%น%อยที่แสงสีแดง (650 - 700 นาโนเมตร) (ภาพที่ 3.3 กราฟ C) ส�วนสีจริงที่เกิดจาก 
อนินทรีย'ที่ละลายในนํ้า เช�น เฟอร'ริกไฮดรอกไซด' (Ferric hydroxide)  ทําให%นํ้าเกิดเปนสีนํ้าตาล 
นอกจากน้ี สารสังเคราะห'ที่มนุษย'ผลิต เช�น สีย%อมผ%า ซึ่งล%วนมีผลทั้งต�อสีของนํ้าและความเข%มของสี
ในแหล�งนํ้า  
 

ภาพท่ี 3.3: ร%อยละของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต�างๆ (T= สีปรากฏ C= สีจริง P= ชนิดและ
     ปริมาณของสารแขวนลอย (W= ความบริสุทธ์ิของนํ้า)  
ที่มา :  Moore et al (1990) 
 

 2) สีปรากฏ (Apparent color) เปนสีที่เกิดจากการสะท%อนสารแขวนลอยของ
สารอินทรีย'และสารอนินทรีย'ที่ละลายนํ้าได%ที่สะท%อนจากผิวนํ้าหรือจากบริเวณพื้นท%องนํ้า ซึ่งเปนสีที่
วัดได%หรือมองเห็นได%โดยไม�มีการแยกเอาสารแขวนลอยที่ทําให%นํ้าขุ�นออกด%วยการปG�นเหว่ียง ดังน้ันสี
ปรากฏจึงเปนการแสดงสีจริงรวมทั้งสีแท%จริงที่เกิดจากสารที่ละลายนํ้าและที่เกิดจากอนุภาคที่
แขวนลอยอยู�ในนํ้า เช�น ตะกอนดิน ทราย แร�ดินเหนียว ข้ีเถ%าจากภูเขาไฟ สาหร�ายเซลล'เดียวและ
แพลงก'ตอน เปนต%น   
 3.2.2 สาเหตุท่ีทําใหQเกิดสีของนํ้า 

สีของนํ้ามีความแตกต�างกันตามชนิด ปริมาณและความเข%มข%นสารที่อยู�ในนํ้า รวมถึง
สภาพแวดล%อม เช�น แหล�งนํ้ามีสีฟ�าเน่ืองจากมีความโปร�งใสของนํ้าและมีสารละลายอยู�น%อย เปนต%น 
แต�โดยทั่วไปแหล�งนํ้าจะใสไม�มีสี แต�อย�างไรก็ตามสีของนํ้าธรรมชาติอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปข้ึนอยู�
กับปGจจัยทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย'ที่ล%วนมีผลทําให%สีของนํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม โดยสาเหตุที่สําคัญ ดังน้ี 
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1) สาหร"ายและแพลงกEตอนพืชในแหล"งนํ้า สาหร�ายแต�ละชนิดต�างมีรงควัตถุ 
ในตัวเองจึงทําให%นํ้ามีสีเปลี่ยนไปตามสีของสาหร�ายและแพลงก'ตอนพืชที่เจริญเติบโตในแหล�งนํ้าน้ัน ๆ  
ซึ่งความเข%มของสีจะมากหรือน%อยเพียงใดข้ึนอยู�กับอัตราการเจริญเติบโตของแพลงก'ตอนพืช  
ปGจจุบันมีรายงานว�าชนิดของแพลงก'ตอนพืชที่ทําให%นํ้าเปลี่ยนสีมีประมาณ 300 ชนิด เช�น  
สาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (Blue green algae) มีผลทําให%นํ้าเปนสีเขียว สีเหลือง สีนํ้าตาลและ 
สีแดง  ส�วนกลุ�มไดโนแฟลกเจลเลต (Dinoflagellate) ทําให%นํ้าเปนสีแดงและสีเหลืองเข%ม เปนต%น 
นอกจากน้ีกิจกรรมมนุษย'ยังมีผลทําให%สีของนํ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เช�น นํ้าเสียจากชุมชน   
นํ้าเสียจากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ซึ่งนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล�าวมีธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสเปนส�วนประกอบ ซึ่งเปนธาตุอาหารที่เปนประโยชน'ต�อการเจริญเติบโตของพืช ดังน้ันเมื่อ
นํ้าเสียที่มีธาตุอาหารดังกล�าวเจือปนถูกปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าจึงเปนการเร�งการเจริญเติบโตของสาหร�าย 
ทําให%เกิด“ปรากฏการณEยูโทรฟ\เคชั่น (Eutrophication) หรือ“แอลจีบลูม” (Algae Bloom) มี
ผลทําให%สีของนํ้าเปลี่ยนเปนสีอื่น และส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าและเปนอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า
ได% เน่ืองจากการเกิดปรากฎการณ'ดังกล�าวมีผลทําให%ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าลดลง โดยเฉพาะ
ในช�วงเวลากลางคืน อีกทั้งสาหร�ายที่บลูมหากตายลงพร%อมกันจนทําให%จุลินทรีย'ไม�สามารถทําการ
ย�อยสลายได%ทันจะทําให%แหล�งนํ้าเน�าเสีย มีกลิ่นเหม็นจนไม�สามารถนํามาใช%ประโยชน'ได% ตลอดจนทํา
ให%แหล�งนํ้าต้ืนเขินจากสาหร�ายจํานวนมากที่ตายลงจนส�งผลกระทบต�อการคมนาคมทางนํ้า 
นอกจากน้ีแพลงก'ตอนพืชบางชนิด เช�น Anabaena circinalis สามารถสร%างสารพิษที่ออกฤทธ์ิต�อ
ระบบประสาท ตับ และอวัยวะอื่น ๆ ภายในร�างกายของสิ่งมีชีวิต เมื่อสัตว'นํ้าที่บริโภคแพลงก'ตอนพืช
กลุ�มดังกล�าวจะก�อให%เกิดเปนอันตรายได%  

 

ก.                                                      ข.   
ภาพท่ี 3.4 : สีของนํ้าที่เกิดจากการเจริญเติบโตของสาหร�ายในแหล�งนํ้า 
      ก. การบลูมของสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินที่ชายหาดแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา  
      ข. การบลูมของไดโนแฟลกเจลเลตที่ชายฝG�งรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่มา: ก. https://www.voathai.com/a/algae-blooms/1973358.html 
       ข. https://serc.carleton.edu/microbelife/topics/redtide/general.html 
filename=index 
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2) สารอินทรียEในแหล"งนํ้า สารอินทรีย'ในแหล�งนํ้าทําให%นํ้าเกิดสีได% เช�น สารอินทรีย'

ที่ละลายนํ้า ได%แก� ฮิวมัส พีทมอส (Sphagnum peat moss) ซึ่งเกิดจากเศษซากพืชที่เน�าเป��อยใน
แหล�งนํ้าจะส�งผลทําให%นํ้ามีสีเหลืองหรือสีนํ้าตาล ส�วนสารลิกนินและแทนนินที่เปนองค'ประกอบในพชื
เมื่อสลายตัวจะมีขนาดเล็กและละลายนํ้าได%มีผลทําให%นํ้าเกิดสีชาและหากมีความเข%มข%นของสาร
ดังกล�าวสูงจะทําให%นํ้ากลายเปนสีดํา เช�น ทะเลสาบที่อยู�ใกล%กับการทําปxาไม% ลําธารที่อยู�ติดกับเขต
ต%นไม% พื้นที่ชุ�มนํ้าที่มีการร�วงหล�นของใบไม%หรือเศษพืชลงสู�แหล�งนํ้า พืชเหล�าน้ีจะค�อยย�อยสลายอย�าง
ช%า ๆ ส�งผลทําให%แหล�งนํ้าค�อย ๆ กลายเปนสีนํ้าตาล นอกจากน้ีนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษจะมี
ปริมาณสารอินทรีย'พวกแทนนินในองค'ประกอบของนํ้าเสียค�อนข%างสูง เน่ืองจากแทนนินเปนสารที่
แทรกอยู�ในลําต%นของพืช เช�น ยางไม%ในกระบวนการผลิตเย่ือกระดาษจะมีการแยกลิกนินและ 
แทนนินจากเน้ือไม%ที่ให%เส%นใยจะแยกตัวอิสระออกมาเปนเย่ือกระดาษ  ดังน้ันหากตรวจพบว�ามี 
แทนนินในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณสูงจึงเปนดัชนีบ�งช้ีได%ว�าแหล�งนํ้ามีการปนเป��อนจากอุตสาหกรรม
กระดาษได% ซึ่งจากรายงานของอัจฉราพร สมภาร (2548) พบว�าแหล�งนํ้าที่อยู�ใกล%พื้นที่โรงงานผลิต
เย่ือและกระดาษมีค�าแทนนิน 0.07 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งมีค�าสูงกว�าปริมาณแทนนินในแหล�งนํ้าตาม
ธรรมชาติที่มีค�าไม�เกิน 0.02 มิลลิกรัมต�อลิตร จึงทําให%นํ้าในบริเวณดังกล�าวค�อนข%างขุ�นและ 
มีสีนํ้าตาลแดง  ส�วนในแหล�งนํ้าใต%ดินส�วนใหญ�สีของนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลมาจากสารแทนนินที่
ปนเป��อนจากการกําจัดของเสีย เปนต%น 

                         ก.                                                                ข 
ภาพท่ี 3.5 สีของนํ้าทีเ่กิดจากสารอินทรีย'ในแหล�งนํ้า 
    ก. ห%วยโจด ลํานํ้าพอง จังหวัดขอนแก�น นํ้ามีสีค�อนข%างขุ�นออกนํ้าตาลแดงเน่ืองจาก           
       มีแทนนินปนเป��อน 
             ข. ลําธารในปxาบริเวณอเมริกาใต%ที่มีแทนนินปนเป��อนสูงทําให%นํ้ากลายเปนสีนํ้าตาลแดง 
ที่มา : ก. ผู%เรียบเรียง   
        ข. https://tanninaquatics.com/blogs/the-tint-1/humic-substances-in-freshwater-
aquariums 
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3) แร"ธาตุในแหล"งนํ้า แร�ธาตุที่มีการแพร�กระจายในแหล�งนํ้าธรรมชาติ เช�น เหล็ก 

(Iron) แมงกานีส (Manganese ) ทองแดง (Copper) และกํามะถัน (Sulfur) เปนต%น ซึ่งแร�ธาตุ
ดังกล�าวเกิดจาก การทับถมของซากพืชซากสัตว'ในธรรมชาติ การกร�อนของดิน (Soil erosion)  
การผุกร�อนของหินและตะกอนดิน ส�วนแร�ธาตุที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย' เช�น การทําปxาไม% การ
ก�อสร%างโครงสร%างพื้นฐานและการเกษตร ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําให%เกิดการกร�อนของดิน และแร�ธาตุใน
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนต%น เมื่อมีการชะล%างและมีการปล�อยแร�ธาตุดังกล�าวลงสู�แหล�งนํ้า
ธรรมชาติจะส�งผลทําให%นํ้าเปลี่ยนเปนสีต�าง ๆ  เช�น สีเหลือง สีแดง สีนํ้าตาลและสีเทา เปนต%น แร�ธาตุ
ที่มีผลต�อการเปลี่ยนสีของนํ้า เช�น กรณีที่มีเฟอริก (Ferric) ผสมอยู�จะทําให%นํ้ามีสีแดง ส�วนแหล�งนํ้าที่
มีแมงกานีสละลายอยู�สูงจะทําให%นํ้าเปนสีเหลือง หากมีแมงกานีสออกไซด' (Manganese oxide) 
ละลายอยู�จะทําให%นํ้าเปนสีดํา  ส�วนในกรณีที่มีการผสมทั้งแร�เหล็กและแมงกานีสอยู�จะทําให%นํ้าเปนสี
นํ้าตาลเหลือง  หรือหากเกิดการละลายของแคลเซียมคาร'บอเนต (Calcium carbonate) ในนํ้าจะทํา
ให%นํ้าเปนสีฟ�าหรือสีเขียว และหากมีกํามะถันละลายอยู�จะทําให%นํ้าเปนสีเขียวอมเหลือง เปนต%น 

 

 
ภาพท่ี 3.6 นํ้าพุร%อนใต%พิภพไวโอทาปุ ประเทศนิวซีแลนด' มีสีเขียวที่เกิดจากการทับถมของกํามะถัน 
ที่มา :  ผู%เรียบเรียง 
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  ตารางท่ี 3.4 สีของนํ้าและแหล�งที่มาที่ทําให%สีของนํ้าเปลี่ยนแปลง 

 ที่มา: CMP news (2010) 
 

ลักษณะสีของนํ้า แหล"งท่ีมา 
 เหลืองหรือนํ้าตาล แทนนิน  ลิกนิน 
 นํ้าตาล  
 สีแดง 

เหล็ก 
เฟอริก (Fe3+) 

 สีเหลือง 
 สีดํา 

แมงกานีส 
แมงกานีสออกไซด' 

 นํ้าเงินหรือเขียว ทองแดง 
 เขียว สาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน สาหร�ายสีเขียว 
 ขุ�น หรืออกนํ้าตาลแดง ดินตะกอน 
 ขาวหรือขุ�น ของแข็งแขวนลอย อะลูมิเนียม 
 สีฟ�าหรือสีเขียว   แคลเซียมคาร'บอเนต   

                      ก.                                                    .ข.   
ภาพท่ี 3.7  สีของนํ้าทีเ่กิดจากแร�ธาตุในแหล�งนํ้า 

      ก. แม�นํ้าอเมซอนมสีีนํ้าตาลเน่ืองจากมีตะกอนดินปนเป��อน 
      ข. ลําห%วย Rio Piscinas ในประเทศเอกวาดอร'มสีีนํ้าตาลแดงเน่ืองจาก 
         มีการปนเป��อนของเหล็ก 

ที่มา : ก. https://www.shutterstock.com/video/clip-3147238-stock-footage-
timelapse-of-a-backwater-stream-mixing-with-the-sediment-laden-rio-cononaco-
deep-in-the-rainforest.html 
       ข. http://www.lanuovasardegna.it/regione/2016/02/29/news/a-piscinas-
eterno-fiume-di-veleni-1.13042109?refresh_ce  
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3.2.3 ผลกระทบของสีในนํ้า 
การที่สีของนํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือสีธรรมชาติจะส�งผล

กระทบทั้งทางตรงและทางอ%อมต�อทั้งระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย'หลายประการ ดังน้ี 
1) ผลกระทบต"อระบบนิเวศทางนํ้า สีของนํ้ามีผลต�อการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ

ทางนํ้าหลายประการ ได%แก� การผลิตข้ันปฐมภูมิ การลดลงของความลึกเขตยูโทรฟ�ก ชนิดและปริมาณ
ของแพลงก'ตอนพืช พฤติกรรมและโครงสร%างหน%าที่ของชุมชนของสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดิน 
พฤติกรรมและความเปนพิษต�อปลา รวมถึงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย'ในระบบนิเวศทางนํ้า ดังน้ี  

สีของของนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะส�งผลต�อการผลิตข้ันปฐมภูมิหรือข้ันต%น 
(Primary productivity) เน่ืองจากสีของนํ้ามีความสัมพันธ'โดยตรงกับการผลผลิตข้ันต%นในแม�นํ้า  
หรือทะเลสาบซึ่งมีผลมาจากการลดลงของเขตยูโทรฟ�ก (Eutrophic zone) ซึ่งเปนบริเวณที่มีแสงเข%ม
เพียงพอต�อการสังเคราะห'แสงของพวกสาหร�าย(ภาพที่ 3.8)  

 

 
ภาพท่ี 3.8 ลักษณะแสงที่ส�องลงสู�แหล�งนํ้าตามระดับความลึก 
ที่มา: ทินพันธุ' เนตรแพ (2558) 

 
เน่ืองจากสีนํ้าที่เข%มข้ึนจะส�งผลต�อระยะทางของแสงที่ส�องลงในระบบนิเวศทาง

นํ้า ซึ่งจากรายงานของ Moor et al. (1997) พบว�าเมื่อสีของนํ้าในทะเลสาบในประเทศฟ�นแลนด'มี
ความเข%มสูงข้ึนอยู�ในระดับ 5 - 20 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร (mg-Pt/L) จะทําให%เขตยูโทรฟ�กใน
ทะเลสาบลดลงจากระดับ 10 เมตร เหลือเพียงระดับ 4 - 5 เมตร การลดลงดังกล�าวส�งผลทําให%การ
สังเคราะห'แสงของพืชนํ้าและสาหร�ายลดลง ซึ่งจะมีผลทําให%ผลผลิตในข้ันต%นของระบบนิเวศแหล�งนํ้า
ลดลง อีกทั้งยังมีผลกระทบต�อเน่ืองถึงสายใยอาหารในแหล�งนํ้าและมนุษย'ในแง�ของอาหาร เน่ืองจากน้ี
สีของนํ้ามีความสัมพันธ'ในทางบวกกับสารอาหารในแหล�งนํ้า ได%แก� ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ดังน้ัน
ถ%าแหล�งนํ้ามีสารอาหารเหล�าน้ีมากจะทําให%สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว บลูมของสารหร�ายทาํให%
สีของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปตามสีของสาหร�ายที่เจริญเติบโต ซึ่งการเจริญเติบโตดังกล�าวทําให%ปรมิาณแสง
ที่ส�องลงสู�แหล�งนํ้าลดลงและเกิดการตกตะกอนของสาหร�ายในแหล�งนํ้าสูงข้ึน  เน่ืองจากการเจรญิของ
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สาหร�ายเปนแผ�นลอยอยู�บริเวณผิวนํ้าจะป�ดกั้นการส�องผ�านของแสงลงสู�ใต%นํ้า ซึ่งจะส�งผลทําให% 
การเจริญเติบโตของพืชนํ้าและสาหร�ายถูกจํากัดและความหลากหลายของขุมชนของพืชใต%นํ้าลดลง 
รวมถึงสีของนํ้ามีผลไปลดการกระจายของสาหร�ายตามความลึกซึ่งส�งผลต�อปริมาณมวลชีวภาพของสาหร�ายใน
แหล�งนํ้าได% เช�น  ในทะเลสาบที่มีการปนเป��อนของสารอินทรีย'ที่ละลายนํ้าสูงจะมีผลทําให% 
การเคลื่อนที่ตามแนวด่ิงของแพลงก'ตอนพืชเปลี่ยนไปซึ่งมีผลทําให%สัดส�วนของคลอโรฟ�ลล' เอ 
(Chlorophyll a) ในช้ันเมตาลิมเนียมลดลงและทําให%ปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลงเช�นกัน ทําให%
สิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้าได%รับอันตรายและเกิดความเสียหายต�อระบบนิเวศทางนํ้า   

การเพิ่มระดับของสารอาหารในแหล�งนํ้าทําให%สาหร�ายขนาดใหญ�เจรญิเติบโตได%ดี 
โดยเฉพาะกลุ�มสาหร�ายที่มีลักษณะเปนเส%นสาย (Filamentous macroalgae) ซึ่งการเจริญของ
สาห ร� า ยกลุ� ม ดั ง กล� า วมี ผ ล ต� อ ก า ร เ ป ลี่ ย นแป ล ง โ คร ง ส ร% า ง ขอ ง ชุมชนขอ ง ส าห ร� า ย 
ขนาดใหญ�ทําให%มีความหลากหลายของชนิดพันธุ'ลดลง เช�น ทะเลสาบในประเทศฟ�นแลนด'มีค�าสี
เท�ากับ 150 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร เน่ืองจากมีสารฮิวมิกผสมอยู�เมื่อวิเคราะห'ความหลากหลาย
ของแพลงก'ตอนพืชในทะเลสาบพบว�ากลุ�มสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินพวกที่มีเส%นสายจะเปน 
แพลงก'ตอนพืชชนิดเด�นที่พบมากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดของแพลงก'ตอนพืชที่พบในทะเลสาบ 
ที่นํ้าค�อนข%างใส  

สีของนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน่ืองจากมีปริมาณของสารอาหารเพิ่มข้ึนทาํให%
ปริมาณสารอินทรีย'บริเวณพื้นท%องนํ้าเพิ่มสูงข้ึนเช�นกัน ซึ่งการเพิ่มข้ึนดังกล�าวจะมีผลกระทบต�อ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร%างและหน%าที่ของชุมชนของสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดิน เน่ืองจาก 
สัตว'กลุ�มน้ีจะเจริญเติบโตและสร%างผลผลิตได%ดีในแหล�งนํ้าที่ค�อนข%างใส ดังน้ันสีของนํ้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปจึงมีความสัมพันธ'ต�อชุมชนของสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินโดยตรง ซึ่งจากรายงานของ 
Kullberg, (1992) พบว�าสีของนํ้ามีค�ามากกว�า 20 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร จะมีผลยับย้ังการ
เจริญเติบโตของกลุ�มแมลงหนอนปลอกนํ้าและส�งผลทําให%สารอินทรีย'ในแหล�งนํ้าเพิ่มข้ึน ซึ่งผล
ดังกล�าวจะมีผลทําให%สําหรับพื้นที่ที่ใช%สําหรับการอนุบาลลูกปลาวัยอ�อนลดลงมีผลต�อจํานวนของ
ประชากรสัตว'นํ้าได%   

นอกจากน้ีการที่สีของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปยังมีผลต�อพฤติกรรม และถ่ินที่อยู�อาศัย
ของกลุ�ม สัตว'ไม�มีกระดูกสันหลัง เช�น พวกกุ%ง (Shimp :Mysis) ที่มักอาศัยอยู�ในนํ้าที่ค�อนข%างลึกและ
นํ้าใสออกสีฟ�า ส�วนกุ%งก%ามกรามพวก Prawn (Macrobrachium rosenbergii) ที่มักอาศัยหรือ 
หลบภัยอยู�ในนํ้าที่ค�อนข%างมืด และพวกปลาจะมีการปรับสีตัวเองให%เข%ากับถ่ินที่อยู�อาศัย เช�น  
ในทะเลสาบที่ใสหรือลึกมักพบปลามีสี นํ้าเงิน สีฟ�าและสีเขียว เปนต%น ดังน้ัน หากสีของนํ้า
เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต�อพฤติกรรมสัตว'กลุ�มน้ี นอกจากน้ีความเข%มของสีที่เพิ่มข้ึนยังส�งผลทําให% 
โลหะหนักเกิดความเปนพิษต�อปลาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโลหะหนักบางชนิดสามารถรวมตัวได%ดีกับ
สารอินทรีย'ในนํ้า ดังน้ัน ลหะหนักที่รวมอยู�กับสารอินทรีย'จึงมีโอกาสที่เข%าสู�อวัยวะของปลาได%โดย 
การกินอาหารหรือการสัมผัสโดยตรง ซึ่งจากรายงานของ Nilsson and Häkanson (1992) พบว�า  
ในทะเลสาบที่นํ้ามีค�าสีระหว�าง 10 - 50 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร ทําให%มีการสะสมของปรอทใน 
เน้ือปลาเพิ่มข้ึนร%อยละ  23.4 - 82.5 ซึ่งปริมาณการสะสมมีความแตกต�างตามชนิดของปลา 
นอกจากน้ีการที่สีของนํ้าที่เข%มข้ึนยังมีผลทําให%แบคทีเรียเจริญเติบโตและกระจายได%ดีในแหล�งนํ้าได%ดี 
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ซึ่งในทะเลที่มีค�าสี 180 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร จะมีผลทําให%แบคทีเรียเจริญเติบโตเปนสองเท�า
เมื่อเทียบกับแหล�งนํ้าที่มีค�าสี 5 - 20 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร และทําให%แหล�งนํ้าน้ันมีกลิ่น 
(CCMC, 1997) 

2) ผลกระทบต"อมนุษยE สีของนํ้ามีผลต�อการใช%ประโยชน'ของมนุษย'ทั้งใน 
การอุปโภคและบริโภค ซึ่งสีของนํ้าที่มากกว�า 15 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร จะไม�เหมาะใน 
การนํามาใช%ประโยชน'เน่ืองจากอาจเปนอันตรายต�อมนุษย'ได%  ซึ่งโดยทั่วไปสีของหากนํ้าด่ืมหรือ
นํ้าประปาส�วนใหญ�เกิดจากการปนเป��อนของแร�เหล็ก แมงกานีส และทองแดง ที่มาจากโรงงานผลิต
กระดาษผลิตเย่ือกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือการกัดกร�อนของทองแดงในท�อส�งนํ้า เปนต%น 
เมื่อบริโภคนํ้าที่มีสารดังกล�าวปนเป��อนเข%าไปจะทําให%เกิดปGญหาสุขภาพได% หรือหากนํานํ้าดังกล�าวไป
ใช%ประโยชน'ด%านอื่น ๆ เช�น การนํานํ้าที่มีสีไปใช%ในการซักผ%าจะทําให%เสื้อผ%าเกิดคราบ หรือหากนํ้า
สัมผัสกับพวกเครื่องปG�นดินเผาหรือเซรามิคจะทําให%เกิดคราบสีเขียวอมฟ�า และทําให%เกิดตระกรัน 
ในหม%อไอนํ้าอุตสาหกรรมส�งผลทําให%ต%องใช%พลังงานเพิ่มข้ึน เปนต%น นอกจากน้ีสีของนํ้าที่เปลี่ยนไปยัง
มีผลทําให%ต%องเสียค�าใช%จ�ายเพิ่มข้ึนในการกําจัดสีในนํ้าให%อยู�ในระดับที่เหมาะสมต�อการนําไปใช%
ประโยชน' เช�น ระบบกรองนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปาหากมีสาหร�ายติดในเครื่องกรองจะทําให%คุณภาพ
นํ้าและปริมาณการผลิตลดลงซึ่งส�งผลต�อเน่ืองถึงต%นทุนการผลิต เน่ืองจากจะต%องมีการทําความ
สะอาดหรือเปลี่ยนวัสดุกรองบ�อยข้ึน หรือต%องเพิ่มสารเคมีที่ใช%ในข้ันตอนการทําความสะอาดนํ้ามาก
ข้ึน นอกจากน้ีสีนํ้าที่เปลี่ยนไปทําให%เกิดกลิ่นไม�พึงประสงค' และยังมีผลไปทําลายทัศนียภาพที่สวยงาม
ของแหล�งท�องเที่ยวหรือแหล�งพักผ�อนหย�อนใจทําให%สามารถทํากิจกรรมทางนํ้าได%น%อยลง ซึ่งจะมี
ผลกระทบต�อเน่ืองถึงธุรกิจอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวของประเทศได% นอกจากน้ีหากสัมผัสกับนํ้าทีม่สีี
อาจทําให%เกิดอาการคันและระคายเคืองได% 

3) ผลกระทบต"อการวิเคราะหEคุณภาพนํ้า สีของนํ้าที่เกิดข้ึนจะไปรบกวนการ
วิเคราะห'ดัชนีคุณภาพนํ้า อื่น ๆ ได%แก� คลอไรด' (Chloride) ฟลูออไรด' (Fluoride) ไนเตรท (Nitrate) 
ไนไตรท' (Nitrite) ฟอสเฟต (Phosphate) ซัลเฟต (Sulfate) และความกระด%าง (Hardness) เช�น  
นํ้าที่มีสีเกิดเน่ืองจากกรดฟูลวิกจะไปรบกวนผลการวิเคราะห'ปริมาณฟอสเฟตและโลหะหนักในนํ้า
ตัวอย�าง เน่ืองจากกรดฟูลวิกสามารถรวมตัวได%ดีกับฟอสเฟตและโลหะหนักในนํ้าได%ทําให%ผลที่ได%จาก
การวิเคราะห'เกิดความผิดพลาดได% 

3.2.4 การวัดและประเมินสีของนํ้า 
การวัดสีของนํ้าเปนการประเมินแหล�งที่มาและชนิดของสารมลพิษในแหล�งนํ้า

เบื้องต%นเพื่อใช%เปนข%อมูลประกอบการประเมินค�าใช%จ�ายในการกําจัดสีในนํ้า  ซึ่งการวัดสีของนํ้าควร
ทําทันทีหลังจากเก็บตัวอย�างนํ้าแล%ว หรือหากไม�สามารถทําการวัดได%ทันทีต%องทําการเก็บรักษา      
นํ้าตัวอย�างไว%ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก�อนที่จะนํานํ้าตัวอย�างไปวิเคราะห'ในห%องปฏิบัติการ 

การวัดสีของนํ้าโดยทั่วไปเปนการวัดสีปรากฏ ซึ่งมีการเตรียมตัวอย�างทําได%โดย 
การกรองนํ้าตัวอย�างผ�านชุดกรองมิลิพอร' (Millipore filter) หรือกรองผ�าน Micrometallic filter 
crucible  ที่มีขนาดเส%นผ�าศูนย'กลาง 40 ไมครอน  และนําตัวอย�างนํ้าที่กรองได%ไปทําการปG�นเหว่ียง 
หลังจากน้ันนํานํ้าตัวอย�างที่ได%ไปตรวจวิเคราะห'หาค�าสีของนํ้าต�อไป สําหรับการตรวจวัดสีของ 
นํ้าธรรมชาติมี  2 วิธี  คือ วิธีแรกเปนการเปรียบเทียบโดยใช%ชุดวัดสีแบบภาคสนาม (Test kit ) ซึ่ง
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เหมาะกับนํ้าที่มีสีเหลืองชาเท�าน้ันซึ่งวิธีน้ีไม�เปนวิธีมาตรฐานเน่ืองจากบอกค�าสีของนํ้าเบื้องต%น และ
อีกวิธีที่เปนวิธีมาตรฐานที่ใช%วิเคราะห'สีในนํ้า ซึ่งวิธีน้ีเปนการเปรียบเทียบด%วยหลอดเนสเลอร' 
(Nessler tube) โดยใช%การเทียบสีของนํ้าตัวอย�างกับสีมาตรฐาน (สี K2PtCl6 ผสมกับ CoCl2 6H2O) 
สําหรับนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมการวัดสีในนํ้าทิ้งจะใช%วิธี American Dye Manufacturers Institute 
(ADMI)  ซึ่งแบ�งออกเปน 2 วิธี คือ วิธีแรก ADMI Tristimulus Filter Method  และ วิธี ADMI 
Weighted-Ordinate Spectrophotometer ซึ่งวิธีมาตรฐานดังกล�าว เปนการวิเคราะห'ค�าสีโดยวัด
ค�าความดูดกลืนแสง  (Absorbance ) ด%วยเครื่องสเปกโทโฟโตมิเตอร' (Spectrophotometer)  
 ที่ช�วงความยาวคลื่นแสง 400 - 700 นาโนเมตร หลังจากน้ันนําค�าดูดกลืนแสงที่วัดได%ไปคํานวณพื้นที่
ใต%กราฟเพื่อคํานวณค�าสีของนํ้าต�อค�าหน�วยสี ซึ่งหน�วยสีในปGจจุบันที่มีการวัดมีอยู�หลายหน�วย ได%แก� 
หน�วยโลวิบอนด' (Lovibond unit) หน�วยอะฟา (APHA unit) หน�วยแพลตินัมโคบอลต' (Platinum-
cobalt unit) ซึ่งหน�วยสีน้ีเปนการวัดค�าหน�วยสีเฉพาะที่เปนสีเหลืองเท�าน้ันจึงเหมาะกับแหล�งนํ้า
ธรรมชาติที่มักจะมีเฉดเหลืองหรือส%ม และหน�วยเอดีเอ็มไอ (ADMI unit) เปนการวัดทุกหน�วยสีไม�เน%น
สีใดสีหน่ึงซึ่งปGจจุบันนํามาใช%ในการวัดมาตรฐานนํ้าทิ้งจากอุตสาหกรรม  

การประเมินสีของนํ้าต�อคุณภาพนํ้า ตามธรรมชาติสีของนํ้าจะมีสีเหลืองอ�อนหรือใส 
ซึ่งในแหล�งนํ้าจืดความเข%มของสีควรน%อยกว�า 20 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร และนํ้าทะเลควรมีความ
เข%มของสีนํ้าน%อยกว�า 5 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร จึงจะเหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว'ในนํ้า
ทะเล ส�วนนํ้าในการอุตสาหกรรม นํ้าบริโภค หรือนํ้าบาดาลที่ใช%บริโภค ควรมีค�าสีของนํ้าอยู�ในช�วง 5 
-15 มิลลิกรัม-ปลาตินัมต�อลิตร แสดงการประเมินสีของนํ้าต�อคุณภาพนํ้าแสดงดังตารางที่ 3.5  
 
ตารางท่ี 3.5 การประเมินสีของนํ้าต�อคุณภาพนํ้า 

สีของนํ้า (หน"วย) การประเมิน ที่มา 
สีเหลืองอ�อนหรือใส สีท่ัวไปของแหล�งนํ้า ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ส่ิงแวดล%อมแห�งชาติ (2537) 
5-15 (mg-Pt/L) มาตรฐานผลิตภัณฑ' 

อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(2521) 

20 (Hazen) มาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ีป�ดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,  
(2524) 

ไม�เกิน  300 ADMI นํ้าท้ิงจากโรงงาน 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(2560) 

5-15  (mg-Pt/L) มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลท่ีใช%
บริโภค 

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิ ง แ ว ด ล% อ ม  เ ร่ื อ ง  กํ า ห น ด
หลักเกณฑ'และมาตรการในทาง
วิชาการสําหรับการป�องกัน ด%าน
สาธารณสุขและการป�องกันใน
เร่ืองส่ิงแวดล%อมเปนพิษ (2551) 
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ตารางท่ี 3.5 การประเมินสีของนํ้าต�อคุณภาพนํ้า (ต�อ) 

 
3.3 กลิ่น (Odor) และ รส (Taste) ของนํ้า  

นํ้าจืดตามธรรมชาติจะไม�กลิ่นและรส ในกรณีที่แหล�งนํ้าธรรมชาติเกิดกลิ่นและรสอาจเกิด
จากหลายสาเหตุและแตกต�างกันข้ึนอยู�กับชนิดของสารอินทรีย'และสารอนินทรีย'ที่อยู�ในนํ้า ได%แก� ซาก
พืชและซากสัตว'ที่เน�าเป��อย ธาตุโลหะ เหล็กหรือสนิมเหล็ก ทองแดงและสังกะสี เปนต%น และแร�ธาตุ
ต�าง ๆ  เช�น เกลือโซเดียมคลอไรด'ในแหล�งนํ้า และเกิดจากการเจริญเติบโตของพวกสาหร�าย ได
อะตอม แบคทีเรียและโปรโตซัว รวมถึงกิจกรรมของจุลินทรีย'ที่ เกิดข้ึนระหว�างการย�อยสลาย
สารอินทรีย'ในสภาวะที่ไม�ใช%ออกซิเจนทําให%เกิดกhาซต�าง ๆ ในแหล�งนํ้า เช�น กhาซมีเทน (Methane)  
ฟ�นอล  (Phenal) คลอโรฟ�นอล (Chlorophenols)  ไฮโดรเจนซัลไฟด' (Hydrogen sulfide) และ
สารประกอบซัลไฟด'อื่น ๆ เปนต%น  โดยปรกตินํ้าจะไม�มีรสแต�หากเกิดรสข้ึนต%องทําการวิเคราะห'ว�ารส
ของนํ้าที่เกิดข้ึนน้ันเปนอย�างไร เช�น รสของนํ้าเปรี้ยว หวาน เค็มและขม เปนต%น 

 

สีของนํ้า 
(หน"วย) 

การประเมิน ที่มา 

50  (mg-Pt/L)  นํ้าท้ิงลงบ�อนํ้าบาดาล ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ( 
2521) 

15 mg/  (mg-Pt/L) สีจริงของนํ้า ดิบท่ียังไม�ผ�านการ
กําจัดสี 

Water quality criteria for 
color in British Columbia 
(1997) 

สีปรากฏของนํ้าเฉล่ียใน 30 วัน
จะต%องน%อยกว�าหรือเท�ากับ 80% 
ของระดับสีนํ้าเดิมของแหล�งนํ้า 
สีท่ีแท%จริงของนํ้าท่ีกรองได%เฉล่ีย 
30 วันจะต%องไม�เกินระดับ> 5  
(mg-Pt/L)และในระบบนํ้าจืด 
ระดับน%อยกว�า  20  (mg-
Pt/L)หรือ 20% ในระบบสี 

เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของ 
สัตว' นํ้าท้ังนํ้าจืด นํ้าเค็มและนํ้า
กร�อย 

 Water quality criteria for 
color in British Columbia 
(1997) 

สีปรากฏวัดด%วยจานวัดความ
โปร�งใสได%ไม�น%อยกว�า1.5 เมตร  
สีจริง 15  (mg-Pt/L) 

พักผ�อนหย�อนใจ ท�องเท่ียว Water quality criteria for 
color in British Columbia 
(1997) 

แทนนินน%อยกว�า   (mg-Pt/L) ระดับดี  Drinking water standard EPA 
(1974 ) 

5 - 15  (mg-Pt/L) ระดับปานกลาง   
สีนํ้าเปล่ียนแปลงไป 

Drinking water standard EPA 
(1974 ) 

มากกว�า 15  (mg-Pt/L) 
 

ระดับต่ํา 
สีนํ้าเปนสีเหลืองหรือสีนํ้าตาล 

Drinking water standard EPA 
(1974 ) 
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3.3.1 สาเหตุการเกิดกลิ่นและรสของนํ้า 
แหล�งนํ้าเมื่อมีการปนเป��อนของสารต�าง ๆ จะทําให%นํ้ามีกลิ่นและรสของนํ้า

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสารที่ทําให%เกิดกลิ่นและรสของนํ้าอาจเกิดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย' 
เช�น นํ้าเสียจากชุมชน จากการเกษตรกรรม ปศุสัตว'และอุตสาหกรรม เปนต%น โดยมีสาเหตุสําคัญที่ 
ทําเกิดกลิ่นและรสของนํ้า ดังน้ี 

1) จุลินทรียE กลิ่นและรสของนํ้าเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย' ได%แก� 
แบคทีเรีย (Bacteria)  โปรโตซัว (Protozoa) สาหร�าย (Algae) และเช้ือรา (Fungi) โดยเฉพาะ 
การเจริญเติบโตของสาหร�ายที่ต%องการแสงแดดและสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเช�นเดียวกับ 
พืชทั่วไป ซึ่งองค'ประกอบของสารอาหารในสาหร�ายพบว�าร%อยละ 10 ของนํ้าหนักสาหร�ายมีปริมาณ
ของไนโตรเจนมากกว�าฟอสฟอรัส และมีปริมาณสารอาหารแตกต�างกันตามชนิดของสาหร�าย เช�น 
สาหร�ายคลอเรลลา (Chlorella sp.) มีความต%องการไนโตรเจนมากกว�าฟอสฟอรัสคิดเปนอัตราส�วน 
7:1 นอกจากน้ี ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปนองค'ประกอบในปุ�ยเคมี จึงทําให%พบไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้ามากเน่ืองจากการชะล%างจากกิจกรรมการเกษตรกรรม การปล�อยนํ้าเสีย 
จากชุมชน การเลี้ยงสัตว'และนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งทําให%สาหร�ายในแหล�งนํ้ามีการเจริญเติบโตได%
อย�างรวดเร็วกว�าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แต�อย�างไรก็ตามการเจริญเติบโตของสาหร�ายยังข้ึนอยู�กับปGจจัยอื่น ๆ 
เช�น ขนาดและความลึกของแหล�งนํ้า นอกจากน้ีการย�อยสลายสารอินทรีย'ของจุลินทรีย'ในภาวะที่มี
ออกซิเจนในแหล�งนํ้าไม�เพียงพออาจทําให%นํ้ามีกลิ่นได% โดยจุลินทรีย'ที่สําคัญที่มีผลทําให%นํ้ามีกลิ่นและ
เกิดรส ดังน้ี 

1.1) กลุ�มสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย (Blue-green algae 
หรือ Cynobacteria) เปนสาหร�ายชนิดที่พบได%ทั่วไปในระบบนิเวศทางนํ้า บ�อนํ้าผิวดิน และหินที่มี
ความช้ืน เปนต%น ซึ่งสาหร�ายกลุ�มน้ีเมื่อเจริญเติบโตจะเกิดการรวมกลุ�มเปนโคโลนี (Colony) และลอย
อยู�เปนคราบบริเวณผิวนํ้า ซึ่งจะมีผลทําให%ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง ทําให%สีของนํ้าเปลี่ยนเปนสเีขียว 
และนํ้ามีกลิ่นเหม็นจากการตายของสาหร�ายโดยกลิ่นที่เกิดข้ึน เช�น กลิ่นคล%ายหญ%า (Grassy) หรือ
กลิ่นเหม็นอับ (Musty) เกิดจากสาหร�ายพวก Anabaena sp. Nostoc sp. และ Oscillatoria sp 
เปนต%น 

1.2) ไดอะตอม (Diatom) พบได%ทั่วไปทั้งในระบบนิเวศนํ้าจืดและนํ้าเค็ม  
บางชนิดดํารงชีวิตโดยการล�องลอยตามกระแสนํ้าในรูปของแพลงก'ตอนพืช หรือเกาะกับก%อนหิน  
พืชนํ้าและสาหร�ายขนาดใหญ� ไดอะตอมจะมีผนังเซลล'ที่หนาและทนทานประกอบด%วยสารสีเขียวและ
สีนํ้าตาล เช�น Synedra sp. Fragillaria sp. และ Tabellaria sp. เมื่อตายลงจะทําให%นํ้ามีกลิ่น 
คาวปลา (Fishy) หรือกลิ่นเจอเรเนียม (Geranium)  

1.3) สาหร�ายสีเขียว (Green algae) พบล�องลอยอยู�ในทั้งในระบบนิเวศนํ้าจืด
และนํ้าเค็ม เช�น Antinastrum sp. Spirogyra sp. Volvox sp. และ Scenedesmus sp. ทําให% 
นํ้าเกิดกลิ่นและรสได% เช�น กลิ่นไข�เน�าเกิดจาก Hydrodictyon sp. และกลิ่นคล%ายกระเทียม (Garlic) 
เกิดจาก  Chara sp. เปนต%น 

1.4) โปรโตซัว (Protozoa) เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว 
ในแหล�งนํ้า เช�น แหล�งนํ้ามีสารอาหารมากจะพบโปรโตซัวกลุ�มไดโนแฟลเจลเลตที่เพิ่มจํานวน 
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อย�างรวดเร็วจนเกิดปรากฏการณ'นํ้าทะเลเปลี่ยนสี หรือกระแสนํ้าแดง (Red tide) หรือข้ีปลาวาฬ  
ทําให%นํ้าทะเลเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแดงและนํ้ามีกลิ่นคาวปลา  นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของโปรโตซัว
ในนํ้าจะทําให%นํ้ามีกลิ่นคล%ายกลิ่นอะโรมาติก (Aromatic) กลิ่นคล%ายแตงกว�า (Cucumber)  และ
กลิ่นคล%ายแตงเมล�อน (Muskmelon) เปนต%น 

1.5) แอคติโนมัยซีส (Actinomycetes) เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะเปนเส%นสาย
คล%ายเช้ือรา ซึ่งเปนกลุ�มที่พบมากในดินและตะกอนดินท%องนํ้าในทะเลสาบหรือแม�นํ้า โดยแบคทีเรีย
กลุ�มน้ีทําให%แหล�งนํ้าเกิดกลิ่นดิน (Earthy) หรือกลิ่นเหม็นอับ  

1.6) แบคทีเรียสร%างมีเทน (Methanogenic bacteria) เปนกลุ�มที่พบในบริเวณ
นํ้าลึก ในตะกอนท%องนํ้า หรือในดินก%นบ�อรวมถึงในกระเพาะสัตว'เค้ียวเอื้อง ซึ่งแบคทีเรียกลุ�มน้ีเจริญ
ได%ดีในสภาวะที่ไม�มีออกซิเจนเมื่อย�อยสลายสารอินทรีย'ในภาวะไม�มีออกซิเจนจะทําให%นํ้ามี 
กลิ่นเหม็นและรสชาติของนํ้าคล%ายรสกระเทียม  

1.7) แบคทีเรียรีดิวซ'ซัลเฟต (Sulfate reducing bacteria) แบคทีเรียกลุ�มน้ีพบ
ได%มากในนํ้าใต%ดินหรือระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งเปนกลุ�มแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได%ดีในสภาวะไม�ใช%
ออกซิเจน เมื่อย�อยสลายสารอินทรีย'ที่มีองค'ประกอบของซัลเฟอร'ทําให%เกิดกhาซไฮโดรเจนซัลไฟด'และ
ทําให%นํ้ามีกลิ่นเหม็นคล%ายไข�เน�า  

2) สารอินทรียEและสารอนิทรียEในนํ้า การปนเป��อนของสารอินทรีย'ในแหล�งนํ้า 
ได%แก� แทนนินและสารประกอบฟ�นอลิก (Phenolic) ในซากพืชจะทําให%นํ้ามีรสขม หรือนํ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ�านการบําบัดแบบไม�ได%มาตรฐานจะทําให%นํ้าเกิดกลิ่นคล%ายยา (Medicine)  
ซึ่งเกิดจากการฆ�าเช้ือในนํ้าด%วยคลอรีนจะมีการใช%สารฟ�นอลส�งผลทําให%เกิดสารคลอโรฟ�นอล หรือ
กลุ�มสารไฮโดรคาร'บอน เช�น โทลูอีน (toluene) และไซลีน  (Xylenen) เปนต%น แหล�งนํ้าที่มีการ
ปนเป��อนของสารอนินทรีย'พวกเกลือคลอไรด'ต�าง ๆ เช�น แคลเซียมคลอไรด' โซเดียมคลอไรด'และ
แมงกานีสคลอไรด' สารเหล�าน้ีจะทําให%นํ้ามีรสเค็ม ส�วนเกลือโซเดียมไบคาร'บอเนตจะทําให%นํ้า 
มีรสหวาน หากท�อประปามีเกิดมีการกัดกร�อนจะทําให%นํ้ามีการปนเป��อนของธาตุโลหะหนัก เช�น 
ทองแดง สังกะสี เหล็กและแมงกานีส จะทําให%นํ้ามีรสขม  

3.3.2 ผลกระทบของกลิ่นและรสของนํ้า 
กลิ่นและรสของนํ้าส�วนใหญ�ไม�ทําเกิดผลกระทบต�อสุขภาพอย�างรุนแรง แต�อย�างไร 

ก็ตามก็ข้ึนอยู�กับชนิดของสารมลพิษ ความเปนพิษ ระยะเวลาและปริมาณของกลิ่นที่ได%รับ ส�วนใหญ�
แล%วกลิ่นของนํ้าจะทําให%เกิดกลิ่นไม�พึงประสงค' รสไม�น�าบริโภค นํ้าไม�เหมาะสมในการนํามา 
ใช%ประโยชน'ของมนุษย'และเกิดความรําคาญ รวมทั้งเปนการทําลายทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งมี 
ผลต�อเน่ืองถึงธุรกิจการท�องเที่ยวได% นอกจากน้ียังเสียค�าใช%จ�ายเพิ่มข้ึนในการกําจัดกลิ่นและรสของนํ้า 

3.3.3 การตรวจวัดกลิ่นและรสของนํ้า 
สีและรสของนํ้าไม�สามารถบ�งช้ีถึงผลกระทบได%โดยตรง แต�สามารถใช%บ�งช้ีถึงการ

ปนเป��อนมลพิษในแหล�งนํ้าได% โดยการตรวจวัดกลิ่นและรสของนํ้ามีรายละเอียด ดังน้ี 
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1) การตรวจวัดกลิ่นและรสของนํ้า 
1.1) การตรวจวัดกลิ่นของนํ้า โดยทําการเก็บตัวอย�างนํ้าอย�างน%อย 1,000 มิลลิลิตร 

และนํามาทดสอบทันทีในห%องปฏิบัติการ หรือหากไม�สามารถทดสอบได%ทันที่ให%ทําการเก็บรักษา    
นํ้าตัวอย�างไว%ในตู%แช�เย็น การทดสอบกลิ่นของนํ้ามีหลายวิธีแต�วิธีที่มีข้ันตอนไม�มากและไม�ซับซ%อน คือ 
วิธีวิเคราะห'กลิ่นโดยการดมกลิ่นของนํ้าประเมินระดับกลิ่นของนํ้า ส�วนอีกวิธีหน่ึง คือ การตรวจ
วิเคราะห'เพื่อหาสารที่ทําให%เกิดกกลิ่นในนํ้าด%วยเทคนิคการสกัดด%วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน%อย 
(Solid Phase  Microextraction: SPME ) ซึ่งแต�ละวิธีมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1.1) การทดสอบด%วยการดมกลิ่น (Sensory test) เปนการวัดระดับ
ความรู%สึกของคนที่มีต�อกลิ่นชนิดต�าง ๆ โดยการดมกลิ่น ซึ่งเปนการวัดค�าความเข%มข%นตํ่าสุดของสารที่
มีกลิ่นที่มีผลทําให%มนุษย'รู%สึกได% แสดงเปนค�า Threshold Odor Number (TON) ซึ่งการทดสอบ 
หาค�า TON ทดสอบได%จากอัตราส�วนระหว�างปริมาตรนํ้าตัวอย�างที่นํามาทดสอบต�อปริมาตรนํ้า
บริสุทธ์ิปราศจากกลิ่นที่นํามาเจือจาง โดยนํานํ้าตัวอย�างมาเจือจางกับนํ้าบริสุทธ์ิให%ได%ปริมาตรรวม
เท�ากับ 200 มิลลิลิตร ในขวดแก%วหรือขวดเทฟลอน (Teflon-lined) ที่สะอาดปราศจากกลิ่น ควบคุม
อุณหภูมิทดสอบไม�เกิน 60±1 องศาเซลเซลเซียส มีความช้ืนสัมพัทธ'คงที่ และกําหนดผู%ตรวจสอบกลิ่น 
(Panel) อย�างน%อย 5 คน แต�หากต%องการความถูกต%องสูงข้ึนแนะนําให%ใช%ผู%ทดสอบ 10 คน โดย
จะต%องเปนผู%ที่มีคุณสมบัติและข้ึนทะเบียนเปนรายช่ือผู%ตรวจสอบกลิ่นตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งการ 
หลังจากน้ันทําการคํานวณค�าที่ได%ตามสมการ ดังน้ี  

 
 

 

1.1.2) การทดสอบหาสารประกอบที่ทําให%เกิดกลิ่นในนํ้า วิธีน้ีเปนการใช%เทคนิค
การสกัดด%วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน%อย โดยนําตัวอย�างนํ้าไปสกัดด%วย Pentane ที่ค�าพีเอชเท�ากับ 
6.5 หลังจากน้ัน หลังจากน้ันนําตัวอย�างนํ้าที่สกัดได%ไปวิเคราะห'หาสารปนเป��อนที่ทําให%เกิดกลิ่นโดยใช%
เครื่องแกhสโครมาโทรกราฟ� (Gas Chromatography: GC) หรือแกhสโครมาโทรกราฟ�-แมสสเปคสเปค
โทรมิเตอร' (Gas Chromatography -Mass spectrometry : GC-MS) 

1.2) การทดสอบรสของนํ้า การทดสอบหารสของนํ้าโดยนํ้าตัวอย�างที่นํามา
ทดสอบต%องปลอดภัยและไม�การปนเป��อนของแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต สารเคมีอันตราย และต%องไม�ใช�
นํ้าเสียหรือนํ้าทิ้งที่ไม�ผ�านการบําบัด  โดยคนที่ทดสอบรสของนํ้าอย�างน%อยต%องมี 5 คนข้ึนไป แล%วนํา
ค�าที่ได%จากการทดสอบมาคํานวณหาค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการทดสอบรสในนํ้ามี
วิธีการทดสอบโดยการชิมรส แบ�งออกเปน  3 วิธี คือ (1) The Flavor Rating Assessment (FRA) 
เปนวิธีการประเมินระดับนํ้าที่สามารถบริโภคในแต�ละวัน แบ�งออกเปน 9 ระดับ และ(2) The Flavor 
Profile Analysis (FPA) เปนวิธีใช%ในการหาชนิดและลักษณะสารที่ก�อให%เกิดรสชาติในนํ้า เช�น นํ้า
จากอุตสาหกรรมอาหาร และ (3) Flavor Threshold Test (FTT) วิธีน้ีมีการใช%อย�างแพร�หลายเพื่อ
หารสของนํ้าโดยรวม ซึ่งในการทดสอบรสของนํ้าจะแสดงค�าวิเคราะห'ในลักษณะของค�า The Flavor 
Threshold Number (FTN) คือ สัดส�วนการเจือจางที่มากที่สุดที่จะต%องนํานํ้าบริสุทธ์ิหรือนํ้าอ%างอิง 

Threshold Odor Number (TON) = 200/V 
 200  = ปริมาตรของนํ� าตวัอยา่งและนํ� ากลั�นที�ปราศจากกลิ�น (มิลลิลิตร)  
  V    =  ปริมาตรนํ� าตวัอยา่งที�จะวิเคราะห์หากลิ�น (มิลลิลิตร)  

          Threshold Odor Number (TON)  =  200/V 
 200  = ปริมาตรของนํ้าตัวอย�างและนํ้ากลั่นทีป่ราศจากกลิน่ (มิลลลิิตร)  
  V    =  ปริมาตรนํ้าตัวอย�างทีจ่ะวิเคราะห'หากลิ่น (มิลลิลิตร)  
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(Reference water) มาใช%ในการเจือจางนํ้าตัวอย�างและทําให%ผู%ทดสอบบอกความแตกต�างของนํ้าที่
เจือจางและนํ้าอ%างอิงได% การหาค�า FTN สามารถกระทําได%โดยการเจือจางนํ้าตัวอย�างกับนํ้าบริสุทธ์ิที่
ปราศจากรส โดยให%มีปริมาตรรวมเท�ากับ 200 มิลลิลิตร แล%วนํามาคํานวณตามสมการที่แสดงดังน้ี 

 
 
 

 
 

2) การประเมินกลิ่นและรสของนํ้า สีและรสของนํ้าผิวดินทุกประเภทตามมาตรฐาน
นํ้าผิวดินกําหนดให%เปนไปตามสีและรสธรรมชาติ (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล%อมแห�งชาติ, 2537) 
ส�วนมาตรฐานผลิตภัณฑ'อุตสาหกรรมนํ้าบริโภคกําหนดให%สีและรสของนํ้าไม�เปนที่รังเกียจ สําหรับ 
นํ้าด่ืมบรรจุที่ป�ดสนิทต%องไม�มีกลิ่น ไม�รวมกลิ่นคลอรีน กําหนดค�ากลิ่นในนํ้าด่ืมต%องมีค�า TON ไม�ควร
เกิน 3  (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, 2521; ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2524)  โดยการ
ประเมินกลิ่นและรสของนํ้าแสดงดังตารางที่ 3.6 และตารงที่ 3.7  

 
ตารางท่ี 3.6 ลักษณะกลิ่นและที่มาของกลิ่น 
 

กลิ่น แหล"งท่ีมา รายละเอียดของสาร 
กลิ่นคล%ายปลา 
กลิ่นนํ้ามันตับปลา 
กลิ่นโคลนตม 
  

สาหร�ายเซลเดียว  
สาหร�ายกลุ�มที่เปนเส%นสาย/ 
ไดอะตอม/ 

N-hexanal   
 N-heptanal 

สาหร�าย Dinobryon Hepta และ  Deca-dienals 
2-trans,4-cis,7-cis-decatrienal 

นํ้าประปา Trans,4-heptenal 
Trans,trans-2,4-heptadienal 
1-penten-3-one (tentative) 

กลิ่นดิน  
กลิ่นเหม็นอับ 
กลิ่นไม% 

แอคติโนมัยซีส/ไซยาโแบคทีเรีย/ 
แบคทีเรียจําพวกที่ใช%เหล็ก/การ
เปลี่ยนแปลงทางด%านชีวเคมีของ
คลอโรฟ�นอล 
 
 

Geosmin 
2-methyl isoborneol 
Isopropyl methoxypyrazine 
Cadinene-ol 
2,4,6-trichloroanisole 
Iron  Manganese Copper 
Tannin 

 
 
 

The Flavor Threshold Number (FTN)  =   (A + B)/A 
A = ปริมาตรนํ้าตัวอย�างที่น%อยทีสุ่ดที่ทําให%มีรสแตกต�างจากนํ้าอ%างอิง (Sample volume) 
      (มิลลิลิตร) 
B = ปริมาตรของนํ้าอ%างองิทีป่ราศจากรส (Reference water) (มิลลลิิตร) 
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ตารางท่ี 3.6 ลักษณะกลิ่นและที่มาของกลิ่น (ต�อ) 
 

 
 

กลิ่น แหล"งท่ีมา รายละเอียดของสาร 
กลิ่นหญ%า ชะล%างจากสารเคมีที่ใช�ในการทํา

สนามหญ%า/ไซยาโนแบคทีเรีย/
แอลจีบลูม 

Cis-hexenyl-1-ol acetate 
Cis-hexen-1-ol 
ß-cyclocitral 

กลิ่นเน�าเหม็น  
กลิ่นบ�อปลา 

การย�อยสลายของหญ%าในนํ้าด่ืม
หรือนํ้าประปา/แบคทีเรีย 

Dimethyl polysulphides 
Dimethyl trisulphide  และ Indole 

กลิ่นเน�าเหม็น  
กลิ่นบ�อปลา 
 

การย�อยสลายของหญ%าในนํ้าด่ืม
หรือนํ้าประปา/แบคทีเรีย 
 

Dimethyl disulphide 
 Dimethyl trisulphide 
 2-isobutyl-3-methoxypyrazine  

กลิ่นคล%ายบุหรี่  หรือ
กลิ่นยาเส%น 

ไซยาโนแบคทีเรีย 
การเพาะเลี้ยง Microcystis  

ß-cyclocitral 

กลิ่นแตงกวา สาหร�าย Trans,cis-2,6-nonadienal 
กลิ่นไข�เน�า จุลินทรีย'ไม�ใช%ออกซิเจน (จาก 

SO4
2- gเปน S2- ) 

Hydrogen sulphide 

กลิ่นซัลไฟด' การย�อยสลายขอสาหร�ายสีเขียว
แกมนํ้าเงิน 

Mercaptans 

กลิ่นผลไม%หรือ 
กลิ่นหมัก 

ก า ร ฆ� า เ ช้ื อ ด% ว ย โ อ โ ซ น 
(Ozonation) 

Nldehydes (ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง) 

กลิ่นยา ฟ�นอล/การฆ�าเช้ือด%วยคลอรีน
(Chlorination)/การฆ�าเช้ือด%วย
คลอรามีน. (Chloramination)/ 
โบรไมด'อิออน (Bromide ion) 

Chlorophenols, 
2-CP, 4-CP, 2,4-DCP 
2,6-DCP, 2,4,6-TCP) 
Bromophenols 
Iodinated THMs (Iodoforms) 

กลิ่นหวาน  
หรือกลิ่นหอม 

ของเสียที่มีสารผสมระหว�าง 
แอลดีไฮด' (ldehyde)  และ    
เอทิลีนไกลคอล (Glycol)/ 
สารอินทรีย'คาร'บอนทั้ งหมด 
(Total Organic Carbon: TOC) 
หรือสารอินทรีย'ที่ ระ เหยง� าย 
(Volatile Organic 
Compounds : VOCs) 
 

2-EMD 
2-EDD 
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ตารางท่ี 3.6 ลักษณะกลิ่นและที่มาของกลิ่น (ต�อ) 
 

ที่มา: (Rogers,2001) และ CMP news (201 
 
ตารางท่ี 3.7 ลักษณะและที่มาของรสของนํ้า 
 

ลักษณะรส ท่ีมาของรสในนํ้า 
รสหวาน ความเปนด�าง (Alkalinity) 

ค�ากรด-ด�าง (pH) 
สารอินทรีย'คาร'บอนทั้งหมด  
สารอินทรีย'ที่ระเหยง�าย  

รสขม แมกนีเซียม  เหล็ก  แมงกานีส  ซัลเฟต สารแทนนิน  ฟ�นอล 
รสเค็ม โซเดียม  

เกลือคลอไรด'   
สารอินทรีย'ที่ละลายนํ้าทั้งหมด (Total dissolve solid: TDS) 

รสเปรี้ยว สารอินทรีย'ที่ละลายนํ้าทั้งหมด  
ค�ากรด-ด�าง  

ที่มา: CMP news (2010) 
 
 3.4 ความขุ"นของนํ้า  

ความขุ�น (Turbidity) เปนคุณสมบัติของนํ้าทางกายภาพที่เกิดจากสารแขวนลอยขนาด  
10-4 เซนติเมตร หรืออนุภาคคอลลอยด' (Colloid particle) ขนาดระหว�าง 10-7-10-4 เซนติเมตร
ได%แก� อินทรียวัตถุ อนุภาคดิน  เช�น ดินเหนียว ทรายแป�งและดินทราย แพลงก'ตอน แบคทีเรีย รา 
โปรโตซัวและแร�ธาตุ เปนต%น ซึ่งสารเหล�าน้ีจะกีดขวางไม�ให%แสงส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้าจึงทําให%เกิด 
การหักเหของแสงอย�างกระจัดกระจาย ส�งผลทําให%มองเห็นนํ้ามีความขุ�นซึ่งมีผลต�อลักษณะกายภาพ
ของนํ้า  

3.4.1 ความขุ"นและสาเหตุการเกิดความขุ"นของนํ้า 
สารแขวนลอยที่ปนเป��อนในนํ้าอาจมาจากทั้งแหล�งกําเนิดจากธรรมชาติและ

แหล�งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย' ดังน้ี 

กลิ่น แหล"งท่ีมา รายละเอียดของสาร 
กลิ่นคลอรีน 
กลิ่นคล%ายสระว�ายนํ้า 
กลิ่นโอโซน 

การฆ�าเช้ือในนํ้า Chlorine (อิสระ) 
Monochloramine 
Dichloramine 
Ozonous 

กลิ่นพลาสติก 
กลิ่นพลาสติกไหม% 

ท�อพอลิเอทิลีน Phenolic oxidants 
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1) แหล"งกําเนิดจากธรรมชาติ (Nature source) ความขุ�นของนํ้าเกิดจาก 
ตะกอนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินแร�ต�าง ๆ ในแหล�งนํ้า หรือถูกชะล%างหรือพัดพาโดยลมหรือ
นํ้าจากแหล�งต�าง ๆ ทั้งบนพื้นดินหรือจากชายฝG�งลงสู�แหล�งนํ้า ส�งผลทําให%นํ้าเกิดความขุ�น รวมถึงการ
ย�อยสลายของใบไม%ที่หล�นสู�แหล�งนํ้า หรือกระบวนการย�อยสลายซากพืชในแหล�งนํ้า เช�น  การย�อย
สลายของพีทมอสทําให%เกิดกรดซึ่งมาจากกรดแทนนิกและกรดฮิวมิกทําให%นํ้าขุ�นมีสีเหลืองหรือนํ้าตาล 
อีกทั้งการเจริญเติบโตของแพลงก'ตอนพืชในแหล�งนํ้าเปนสาเหตุที่ทําให%นํ้าขุ�นได% ซึ่งความขุ�นของแหล�ง
นํ้าธรรมชาติที่เพิ่มข้ึนจะเปนตัวบ�งช้ีเบื้องต%นได%ว�าอาจเกิดจากการเกิดกร�อนของดิน ซึ่งมีผลทําให%เกิด
การสะสมของตะกอนดินหรือสารอาหารในแหล�งนํ้าเพิ่มข้ึนทําให%แพลงก'ตอนพืชหรือพืชนํ้า
เจริญเติบโตได%น%อยลง เน่ืองจากตะกอนดินดังกล�าวจะไปกีดขวางทําให%แสงส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้าได%
น%อยลงซึ่งผลที่เกิดข้ึนดังกล�าวจะแตกต�างกันไปตามฤดูกาล โดย Northcote  et al. (2005) อธิบาย
ว�าสารอาหารและความขุ�นในนํ้าแต�ละฤดูกาลมีผลต�อการเจริญเติบโตของกลุ�มแพลงก'ตอนพืชใน
ทะเลสาบ ซึ่งในปลายฤดูใบไม%ผลิหรือปลายฤดูร%อนแสงที่ส�องผ�านลงสู�นํ้ามีจํากัดลงเน่ืองจากความขุ�น
ของตะกอนดิน ส�งผลทําให%แพลงก'ตอนพืชเจริญเติบโตได%น%อยลงถึงแม%ว�าจะมีปริมาณฟอสเฟตในนํ้าสงู
ซึ่งการเกิดผลดังกล�าวมีผลทางลบกับคุณภาพของแหล�งนํ้า   

2) แหล"งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษยE (Anthropogenic sources) กิจกรรม
ของมนุษย'ทําให%แหล�งนํ้าเกิดความขุ�น ซึ่งเกิดจากการชะล%างพังทลายของดินและการใช%ประโยชน'ที่ดิน
ที่แตกต�างกันของมนุษย'  ได%แก� การใช%ประโยชน'ที่ดินเปนพื้นที่ชุมชน เช�น ถนนหรือลานจอดรถ  
เปนต%น พื้นที่ทําการเกษตรกรรม ปศุสัตว' การก�อสร%าง หรือการทําปxาไม% รวมถึงนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช�น โรงงานสิ่งทอ โรงงานกระดาษและระบบบําบัดนํ้าเสีย เปนต%น รวมถึงการใช%
ประโยชน'จากแหล�งนํ้าโดยตรง เช�น การเดินเรือและการคมนาคม เปนต%น แต�อย�างไรก็ตามแหล�งนํ้า
จะเกิดความขุ�นมากหรือน%อยข้ึนอยู�กับหลายปGจจัย ได%แก� ขนาด รูปร�าง ลักษณะทางเคมีของสาร เวลา 
ฤดูกาล ลักษณะทางภูมิศาสตร' อัตราการไหลของนํ้า ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะของแหล�งนํ้า 
การตกของฝน การกร�อนของดิน นํ้าจากพายุหรือฝน (Storm water) และการรบกวน 
จากธรรมชาติ เช�น ดินถล�ม (Landslide) เปนต%น ซึ่งปGจจัยดังกล�าวเปนปGจจัยที่สําคัญที่ทําให%แหล�งนํ้า
เกิดความขุ�นที่แตกต�างกันไป (ภาพที่ 3.9 ) 
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 ภาพท่ี 3.9 แหล�งกําเนิดและปGจจัยที่มีผลทําให%เกิดความขุ�นในนํ้า 
  ที่มา :  Minnesota Pollution Control Agency (2007) 
 

3.4.2 ผลกระทบของความขุ"นของนํ้าต"อระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษยE 
 การที่แหล�งนํ้ามีความขุ�นที่เพิ่มข้ึนจะส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า และต�อ 

มนุษย'หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได%ดังน้ี 
1) ผลกระทบของความขุ"นของนํ้าต"อระบบนิเวศทางนํ้า ความขุ�นของนํ้ามี

ผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าหลายประการ ได%แก� การกีดขวางทางผ�านของแสงที่ส�องผ�านลงสู�
แหล�งนํ้าซึ่งมีผลต�ออุณหภูมินํ้า ลักษณะทางกายภาพของแหล�งนํ้า อีกทั้งความขุ�นของนํ้ามีผลกระทบ
โดยตรงต�อการลดลงของอัตราการรอดของสิ่งมีชีวิตในนํ้า เช�น มีผลต�อหน%าที่ทางสรีรวิทยา 
(Physiological function) การหลบหลีก (Avoidance) อัตราการเจริญเติบโต  (Growth rate) การ
สืบพันธุ' (Reproduction) อัตราการตาย (Mortality) ความสัมพันธ'ระหว�างผู%ล�ากับเหย่ือ  การหลบ
หลีก (Avoidance) และถ่ินที่อยู�อาศัย (Habitant) เปนต%น (Henley et al, 2000) ซึ่งผลกระทบที่
เกิดข้ึนจะแตกต�างกันตามชนิดของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของนํ้าและระดับของสาร
ที่ได%รับ ซึ่งทําให%เกิดผลกระทบที่แตกต�างกันไป ดังน้ี 

1.1) ความขุ�นของนํ้ามีผลต�อการส�องผ�านของแสงและอุณหภูมิของนํ้า เมื่อความ
ขุ�นของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนสารแขวนลอยในนํ้าจะไปกีดขวางทางผ�านของแสงทําให%แสงลงสู�แหล�งนํ้า 
ได%น%อยลงซึ่งจะส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า โดยเฉพาะการสังเคราะห'แสงของพืชและสาหร�าย 

    

 

 

 

 

แหล"งท่ีทําใหQเกิดความขุ"นในนํ้า/ สารท่ีทําใหQนํ้าเกิดความขุ"น 

สารแขวนลอย 
(>0.7µm - <63µm) 

ของแข็ง
ละลายน้ํา 

(<0.45µm) 

สี 
 

ส่ิงมีชีวิต 
(เซลลEสาหร"าย 
(<0.45µm) 

การย"อยสลาย
ของสารอินทรียE 

(ทุกขนาด) 
 - การกร�อนของดินของดิน 

โดยธรรมชาติจาก ลม หรือ
นํ้า 
- อุทกวิทยา 
- ลักษณะทางภูมิศาสตร' 
- ธรรมชาติหรือลักษณะ
เดิมของพ้ืนที ่
-  การรบกวนจาก
ธรรมชาต ิ
- ฤดูกาล 
 

- เกลือ 
-  แร�ธาต ุ
- ปGจจัยทาง
ธรรมชาติซ่ึงจะ
ขึ้นอยู�กัปริมาณ
นํ้าฝน และการ
ชะลา้ง 

- กรดแทนนิค 
- อุตสาหกรรม 
- สีย%อม 
- ฮิวมิกที่
ละลายนํ้า 
 

- ยโูทรฟ�เคช่ัน 
 - สารอาหาร 
 - รูปแบบของ 
การไหล 
- ฤดูกาล 
 
 

- การไหลของนํ้า 
- การชะล%าง 
- ปริมาณ
สารอินทรีย' 
- ฟลักซ' (Flux) 
- ลุ�มนํ้า 
- ลักษณะของ 
แหล�งนํ้า 
- พ้ืนที่บนแผ�นดิน 
(Upland) 
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เน่ืองจากแสงจากดวงอาทิตย'เปนพลังงานหลักที่เข%าสู�ระบบนิเวศ ซึ่งเปนปGจจัยสําคัญต�อกระบวนการ
สังเคราะห'แสงของพืชเพื่อเปลี่ยนจากสารอนินทรีย' (CO2) ให%อยู�ในรูปอินทรีย'สารซึ่งอยู�ในรูป
คาร'โบไฮเดรตดังน้ันแสงจึงมีความสําคัญโดยตรงต�อพืชและสาหร�ายทุกชนิดในนํ้า อย�างเช�น กลุ�มพืช
ประเภทใต%นํ้า (Submerged  plants) ซึ่งการสังเคราะห'แสงจะข้ึนอยู�กับปริมาณแสงที่ส�องลงสู�แหล�ง
นํ้า หากแหล�งนํ้ามีความขุ�นมากจะมีผลไปกีดขวางแสงที่ส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้า มีผลทําให%อัตราการ
สังเคราะห'แสงของพืชลดลง จากรายงานของ Dunlop et al. (2005)  พบว�าแหล�งนํ้าที่มีความขุ�น
ของนํ้ามากกว�า 20 - 30 เอ็นทียู (NTU) จะไม�พบการกระจายตัวของพืชใต%นํ้าเน่ืองจากนํ้าที่มีความขุ�น
มากๆ จะมีผลไปขัดขวางการเจริญของพืช  จึงมีผลกระทบต�อการผลิตข้ันปฐมภูมิในระบบนิเวศทางนํ้า
และมีผลกระทบต�อเน่ืองถึงระบบสายใยอาหาร สําหรับแหล�งนํ้าที่มีความขุ�น 5 เอ็นทียู จะพบอัตรา
การผลิตปฐมภูมิรวม  (Gross primary productivity  :  GPP) ในแหล�งนํ้าจะลดลงร%อยละ 3 - 13  
เมื่อเทียบกับแหล�งนํ้าที่มีความขุ�นตํ่า นอกจากน้ี การลดลงของการผลิตข้ันปฐมภูมิยังส�งผลต�อสังคม
สิ่งมีชีวิตของพวกสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินและปลา แต�อย�างไรก็ตามยังไม�มีการศึกษาที่แน�ชัดว�า 
ความขุ�นของนํ้ามีผลโดยตรงต�อสัตว'นํ้าไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดิน แต�ความขุ�นของนํ้าส�งผลต�อ 
ระบบนิเวศทางนํ้าแล%วจะเกิดผลต�อเน่ืองถึงสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินได% รวมทั้งความขุ�นของนํ้า
ยังส�งผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าช้ันล�างลดตํ่าลงกว�าที่ผิวนํ้าเน่ืองจากความร%อนถูกสารแขวนลอยที่อยู�ใน
นํ้าดูดซับไว% ซึ่งส�งผลทําให%สิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตชนิดที่ไวต�อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ได%รับผลกระทบได% เช�น อาจส�งผลต�อการการผสมพันธุ'หรือกระทบโดยตรงต�อสรรีวิทยาของสัตว'นํ้าได% 
โดยจากรายงานของ Frouz et al. (2003); Gong et al. (2002) และ Somparn et al. (2016) 
พบว�าที่อุณหภูมิของนํ้า 25 องศาเซลเซียส มีผลทําให%ขนาดกะโหลก ความยาวของลําตัวและนํ้าหนัก
ของหนอนริ้นนํ้าจืดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของนํ้าที่ 20 องศาเซลเซียส 

1.2) ผลกระทบต�อสัตว'นํ้า ความขุ�นของนํ้าส�งผลกระทบต�อสัตว'นํ้าหลายประการ 
ดังน้ี 

1.2.1) ผลกระทบความขุ�นของนํ้าต�อปลา ความขุ�นของนํ้ามีความสัมพันธ'
ด%านลบต�อปลา คือ เมื่อความขุ�นของนํ้าเพิ่มข้ึนส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของปลา ได%แก�  
การกินอาหาร การว�ายนํ้า การวางไข� การสืบพันธุ'  การหายใจ และทําให%ปลาตาย รวมทั้งทําให% 
ความหลากหลายและแหล�งอาหารของปลาลดลง เน่ืองจากผู%ผลิตข้ันปฐมภูมิอย�างสาหร�ายที่เปน
อาหารที่สําคัญของปลาลดลงเน่ืองจากอัตราการการสังเคราะห'แสงในแหล�งนํ้าน%อยลง จากรายงาน
ของ Russell et al. (2003) พบว�า สารแขวนลอยในนํ้ามีอิทธิผลทําให%โครงสร%างการรวมกลุ�มและ
ความหลากหลายของปลาในแม�นํ้า Barron และแม�นํ้า Mitchell ในรัฐควีนส'แลนด' ประเทศ
ออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีความขุ�นของนํ้ามีผลต�อพฤติกรรมของปลาการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของปลาลดลง ดังน้ันเมื่อแสงส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้าน%อยลงทําให%ปลาเกิดภาวะเครียดและ
ทําให%ปลายตายได% ซึ่ งผลกระทบที่ เกิดข้ึนจะแตกต�างกันข้ึนอยู�กับลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ของปลา เช�น ความเข%มของแสงที่เหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของปลานํ้าเค็มในบ�อเลี้ยงอยู�ในช�วง 
600 – 800 ลักซ' เมื่อความเข%มแสงลดลงจะทําให%ปลาวัยอ�อน (Larvae) ตายได% กรณีที่ความเข%ม 
ของแสงสูงเกินช�วงที่เหมาะสมจะทําให%ปลาระยะวัยรุ�น (Juvenile) มีการเจริญเติบโตลดลงเน่ืองจาก
เกิดภาวะเครียดและกินอาหารได%น%อย สําหรับในบ�อเพาะเลี้ยงปลานิล (Nile tilapia) ที่ระดับความลึก
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ของแสงส�องผ�านลงสู�ใต%นํ้าต%องอยู�ในช�วง 30 - 60 เซนติเมตร กรณีที่แสงส�องลงสู�บ�อเลี้ยงปลาน%อยกว�า
น้ีจะทําให%การเจริญเติบโตของปลาลดลง โดยระยะความลึกของแสงดังกล�าวสามารถบ�งช้ีโอกาส 
การเกิดแอลจีบลูมในบ�อเลี้ยงปลาได% ซึ่งการเกิดปรากฎการณ'ดังกล�าวจะทําให%ออกซิเจนในบ�อเลี้ยง
ปลาลดลงและทําให%ปลาตายได% (Abdon et al., 2015 ; Alaska Water Quality Standard, 2013) 
นอกจากน้ีความขุ�นของนํ้าเพิ่มข้ึนทําให%อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึนเช�นกัน เน่ืองจากสารแขวนลอยในนํ้า
จะดูดซับพลังงานความร%อนไว% ทําให%อุณหภูมิของนํ้าเพิ่มข้ึน และส�งผลต�อปริมาณออกซิเจนใน 
แหล�งนํ้าลดลง ในขณะเดียวกันจะทําให%ปลาเกิดความเครียด มีการผลิตไข�น%อยลง มีอัตราการฟGกและ
อัตราการรอดชีวิตตํ่า ตลอดจนทําลายแหล�งที่อยู�อาศัยและไม�เหมาะสําหรับการวางไข�ของปลา
เน่ืองจากวัสดุ (Substrate) ในนํ้าเปนตัวกําหนดการวางไข�ของปลา โดยปกติปลาจะวางไข�บริเวณ 
วัสดุที่แข็ง เช�น โขดหิน หรือดินที่มีกรวดผสม แต�หากแหล�งนํ้าตะกอนดินเพิ่มข้ึนจะทําให%นํ้าขุ�นและ
ลักษณะวัสดุมีเน้ือละเอียดมีผลทําให%ปลาวางไข�ได%น%อยลงทําให%ปริมาณของปลาลดลง และเกิดการ
อพยพย%ายถ่ินของปลาได% สําหรับสารแขวนลอยที่อยู�นํ้าโดยเฉพาะตะกอนดินอาจไปอุดตันเหงือกปลา
ซึ่งมีผลไปขัดขวางในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทําให%ออกซิเจนเข%าสู�ร�างกายน%อยลงและอาจทําให%ปลา
ตายได% โดยหากมีการสะสมของสารต�าง ๆ จะสังเกตเห็นว�าที่เหงือกปลาจะสกปรก โดยปริมาณความ
ขุ�นของนํ้าที่ส�งผลกระทบต�อปลาแสดงในภาพที่ 3.11 
 

ภาพท่ี 3.10 แนวโน%มผลกระทบของปลาทีร่ะดับความขุ�นและระยะเวลาที่แตกต�างกัน 
ที่มา : Alaska Department of Environmental Conservation (2013) 

 
1.2.2) ผลกระทบของความขุ�นของนํ้าต�อสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดิน 

ความขุ�นของนํ้ามีผลทําให%ความชุกชุม (Abundance) ของสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินลดลง 
โดยเฉพาะหอยซึ่งกินอาหารด%วยการกรองกิน (Filler feeding)เน่ืองจากสารแขวนลอยที่เพิ่มข้ึนในนํ้า
จะยับย้ังการกินอาหาร โดยในแหล�งนํ้าที่มีความขุ�นของนํ้า 145 เอ็นทียู จะพบว�ามีความชุกชุมของ   
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สัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินน%อยกว�าในแหล�งนํ้าที่มีความขุ�น 7 เอ็นทียู คิดเปนร%อยละ 9 - 45 และ
พบว� ามีความหลากชนิด  (Richness) ลดลงอย� างมี นัยสํ า คัญทางส ถิติ  และยังมี ผลทําให%              
กลุ�มสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินบางกลุ�มที่ชอบอาศัยในแหล�งนํ้าที่ค�อนข%างใสสะอาด (Gravel 
riffle) เช�น แมลงหนอนปลอกนํ้า (Caddisflies) สโตนฟลาย (Stoneflies) และแมลงชีปะขาว 
(Mayflies) ลดจํานวนลงเช�นกัน แต�จะทําให%กลุ�มหนอนริ้นนํ้าจืด (Midge) เจริญเติบโตเพิ่มสูงข้ึน 
เน่ืองจากหนอนริ้นนํ้าจืดจะเจริญเติบโตได%ดีในบริเวณตะกอนดินละเอียดที่มีการทับถมของสารอนิทรยี' 
นอกจากน้ีความขุ�นของนํ้าที่เพิ่มข้ึนยังส�งผลต�อภาวะการล�าเหย่ือหรือมีความสัมพันธ'ระหว�างผู%ล�า 
(Predator) และเหย่ือ (Pray) ในระบบนิเวศทางนํ้า โดยตะกอนแขวนลอยในนํ้าที่เพิ่มข้ึนจะไป
ขัดขวางการหาแหล�งอาหารของผู%ล�าจึงทําให%ผู%ล�าอ�อนแอลง เช�น ความขุ�นของนํ้าที่เพิ่มมากข้ึนทําให%
ปลากะพง (Perca fluviatilis) หาอาหารได%น%อยลง หรือเกิดจากตะกอนดินในแหล�งนํ้าไปขัดขวางการ
เจริญเติบโตของเพอริไฟตอน (Periphyton) ส�งผลทําให%สัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังที่กินเพอริไฟตอนเปน
อาหาร เช�น หอย มีการเจริญเติบโตลดลงและมีอัตราการตายที่เพิ่มสูงข้ึน จากผลดังกล�าวจึงมี
ผลกระทบต�อเน่ืองกับการทําหน%าที่ในระบบสายใยอาหาร ดังน้ัน หากความสัมพันธ'ของภาวะน้ี
เปลี่ยนแปลงไปสามารถประเมินได%ว�าระบบนิเวศถูกรบกวนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  (Dunlop et 
al., 2005; Pekcan-Hekim et al., 2013) โดยผลกระทบของความขุ�นของระบบนิเวศทางนํ้าแสดง
ภาพที่ 3.11 

 

ภาพท่ี 3.11 แนวคิดแบบจําลองผลกระทบของความขุ�นต�อระบบนิเวศทางนํ้า 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Dunlop et al. (2015) 
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2) ผลกระทบต"อมนุษยE ความขุ�นของนํ้าส�วนใหญ�มีผลกระทบต�อการใช%ประโยชน'
ของนํ้าในการอุปโภคและบริโภค แต�จะไม�ส�งผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของผู%ใช%นํ้ามากนักแต�
อย�างไรก็ตามความขุ�นของนํ้าจะก�อให%เกิดความเสี่ยงด%านปGญหาสุขภาพได%  เน่ืองจากหาก 
สารแขวนลอยในนํ้ามีพวกจุลินทรีย'และสารพิษที่ปนเป��อนอยู�อาจมีผลต�อสุขภาพมนุษย'ได% 
ตัวอย�างเช�น ในนํ้าที่มีความขุ�นมากจนคลอรีนไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะที่ฆ�าเช้ือโรคได% จะทําให%
จุลินทรีย'ก�อโรค (Pathogen) เช�น พวก Cryptosporidium ที่เปนโปรโตซัวที่ก�อโรค ไม�ถูกกําจัดได%
ด%วยคลอรีนหากนํานํ้าดังกล�าวมาบริโภคจะทําให%มีอาการปวดท%อง คลื่นไส% อาเจียน ปวดหัว เพลีย ไม�
สบายตัวและเปนตะคริว เปนต%น ซึ่งตามาตรฐานนํ้าด่ืมกําหนดให%ค�าความขุ�นของนํ้าไม�เกิน 5 เอ็นทียู  
นอกจากน้ีความขุ�นของนํ้ายังทํารสและสีของนํ้าไม�เหมาะต�อบริโภคหรือใช%ประโยชน' อีกทั้งนํ้าที่มี
ความขุ�นมากจะทําให%ลดคุณค�าด%านสุนทรียภาพ (Aesthetic Qualities) ของแหล�งนํ้า ทําให%รู%สึก 
ไม�น�ามอง ไม�ปลอดภัย ไม�น�าท�องเที่ยวและไม�น�านํานํ้ามาใช%ประโยชน' และทําให%ต%องเสียค�าใช%จ�าย
เพิ่มข้ึน ในการที่จะทําให%ความขุ�นของนํ้าลดลงให%อยู�ในระดับที่ปลอดภัยสําหรับการอุปโภคและบรโิภค
ของมนุษย' ตลอดจนทําให%เครื่องกรองนํ้าอุดตัน เสื่อมง�าย และลดประสิทธิภาพของคลอรีนใน 
การกําจัดเช้ือโรค เน่ืองจากสารแขวนลอยในนํ้าจะห�อหุ%มจุลินทรีย'ไว%ทําให%ประสิทธิภาพของคลอรีน 
ในการทําลายจุลินทรีย'ลดลง นอกจากน้ีความขุ�นของนํ้ายังทําให%เกิดตะกรันในหม%อไอนํ้าและ 
เครื่องทํานํ้าอุ�น ซึ่งมีผลทําให%ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ'ลดลงและต%องใช%พลังเช้ือเพลิง
เพิ่มข้ึนทําให%สิ้นเปลืองค�าใช%จ�ายสูงข้ึนด%วย สําหรับผลกระทบต�อการประมงเมื่อความขุ�นของนํ้ามาก
ผิดปรกติจะทําให%ประสิทธิภาพในการจับสัตว'นํ้าและประสิทธิภาพของเครื่องมือทําประมงบางชนิด
ลดลง 

3.4.3 การวัดและประเมินความขุ"นของนํ้า  
ความขุ�นของนํ้าเปนดัชนีบ�งช้ีถึงของแหล�งกําเนิดที่ก�อให%เกิดผลกระทบต�างๆ ได%แก�       

การก�อสร%าง การทําเกษตรกรรม การปล�อยนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม การปล�อยนํ้าเสียชุมชนและ
แหล�งกําเนิดอื่น ๆ เปนต%น ซึ่งความขุ�นของนํ้าสามารถตรวจวัดในภาคสนามได%ทันที หรือทําการเก็บ
ตัวอย�างนํ้าเพื่อนํามาทําการวิเคราะห'ในห%องปฏิบัติการ การตรวจวัดความขุ�นของนํ้าในภาคสนามอาจ
ประเมินเบื้องต%นได%ด%วยการตรวจวัดปริมาณแสงที่ทะลุผ�านความโปร�งใสของนํ้า (Transparency) โดย
เปนการตรวจวัดความสามารถของแสงที่ส�องผ�านนํ้าลงไปได%ลึกเพียงใด ซึ่งสามารถตรวจวัดได% 2 วิธี 
คือ วิธีแรกเปนการวัดด%วยจานวัดความโปร�งใส (Secchi disk) ซึ่งเปนจานโลหะแผ�นกลมมี          
เส%นผ�านศูนย'กลางประมาณ 20-30 เซนติเมตร ซึ่งวิธีน้ีเหมาะสําหรับแหล�งนํ้าน่ิงหรือนํ้าลึก        
(ภาพที่ 3.12 ก) สําหรับวิธีที่สอง ใช%วิธีตรวจวัดโดยหลอดวัดความโปร�งใส (Transparency tube) ซึ่ง
วิธีน้ีเหมาะสําหรับแหล�งนํ้าไหลและนํ้าต้ืน (ภาพที่ 3.1ข) โดยทั่วไปความโปร�งใสของนํ้าที่เหมาะสมต�อ
การดํารงชีวิตของสัตว'นํ้าจะอยู�ระหว�าง 30 - 60 เซนติเมตร กรณีที่แหล�งนํ้ามีค�าความโปร�งใส     ตํ่า
กว�า 30 เซนติเมตร แสดงว�าแหล�งนํ้าขุ�นมากเกินไป ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของแพลงก'ตอนพืชหรือ
มีของแข็งแขวนลอยอยู�ในปริมาณมากเกินไป หากค�าความโปร�งใสมากกว�า 60 เซนติเมตร จะมีอัตรา
การเจริญเติบโตของแพลงก'ตอนพืชตํ่าทําให%แหล�งนํ้ามีความอุมดสมบูรณ'น%อย ในบางพื้นที่ เช�น 
บริเวณแนวปะการัง จะมีความโปร�งใสของนํ้าอาจมากถึง 30 – 40 เมตร   
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อย�างไรก็ตามวิธีตรวจวัดความโปร�งใสสามารถใช%ประเมินความขุ�นของนํ้าเบื้องต%นได% 
แต�วิธีที่สามารถตรวจวัดความขุ�นของนํ้าได%ถูกต%องและเปนไปตามมาตรฐาน คือ วิธีการตรวจวัด
ปริมาณแสงที่กระทบกับความขุ�นและสะท%อนต้ังฉากกับลําแสงโดยใช%เครื่องวัดความขุ�นของนํ้า      
(Turbidity meter)  ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานในการวัดความขุ�นของนํ้า (ภาพที่ 3.13) และนิยมรายงานผล
เปน 3 หน�วย ที่ข้ึนอยู�กับอุปกรณ'วัดความขุ�น ได%แก� Jack Turbidity Unit(JTU) Formazin 
Turbidity Unit  (FTU) และ Nephelometric Turbidity Unit (NTU) ซึ่งในแต�ละหน�วยวัดความขุ�น
จะมีค�าเท�ากันเน่ืองจากปรับเทียบกับความขุ�นมาตรฐานคือ ความขุ�นของนํ้าใสสะอาดที่มีซิลิกา 
(Silica/SiO2) อยู� 1 มิลลิกรัม ในนํ้า 1 ลิตร ซึ่งปGจจุบันหน�วยที่นิยมใช%มากที่สุด คือ เอ็นทียู (NTU) 
เน่ืองจากวัดได%ง�ายและสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                         ก.                                                           ข. 
ภาพท่ี 3.12 : การวัดความโปร�งใสของนํ้าเพื่อใช%ประเมินความขุ�นของนํ้าเบื้องต%น 
                 ก โดยใช%วิธีการวัดด%วยจานวัดความโปร�งใส 
                 ข วิธีใช%หลอดวัด 
ที่มา :ก. ผู%เรียบเรียง 
       ข. Minnesota pollution control agency  (2008)  
         

 
 
 
 
       
 
 
 

ภาพท่ี 3.13 เครื่องวัดค�าความขุ�นของนํ้า (Turbidity Meter) 
ที่มา: ผู%เรียบเรียง 
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การประเมินผลของความขุ�นในนํ้าต�อคุณภาพนํ้า  นํ้าใสตามธรรมชาติมีความขุ�นน%อย

กว�า 25 เอ็นทียู แต�หากแหล�งนํ้ามีความขุ�นของนํ้ามากกว�า 100 เอ็นทียู แสดงว�านํ้าในแหล�งนํ้ามี
ความขุ�นมาก และหากนํ้ามีความขุ�นของนํ้ามากกว�า 20,000 เอ็นทียู จะส�งผลต�อการเจริญของสัตว'นํ้า
และอาจเปนอันตรายทําให%เสียชีวิตได% และความโปร�งแสงของนํ้าที่เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว'
นํ้าจะอยู�ในช�วง 30-60  เซนติเมตร การประเมินความขุ�นของนํ้าต�อผลคุณภาพนํ้าแสดงดังตาราง
ตารางที่ 3.8  
 

ตารางท่ี 3.8 ประเมินความขุ�นของนํ้าต�อผลคุณภาพนํ้า 
 

ความขุ"น 
(หน"วย) 

การประเมิน ที่มา/ ขQอเสนอแนะ 

น%อยกว�า 25  NTU นํ้าใสตามธรรมชาติ ประเมินความเหมาะสมต�อ
ส่ิงมีชีวิตในนํ้า 25-100  NTU นํ้าขุ�นปานกลาง 

มากกว�า 100 NTU นํ้ามีความขุ�นมาก 
มากกว�า 20,000 NTU ส�งผลต�อการเจริญของสัตว' นํ้าและอาจเปน

อันตรายทําให%เสียชีวิตได% 
ความโปร�งแสง 
30 - 60  เซนติเมตร 

คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว'
นํ้า 

เกณฑ'คุณภาพนํ้าเ พ่ือการ
คุ%มครองทรัพยากร 
สัตว'นํ้าจืด (2530) 

ความโปร�งแสง 
มากกว�า 60  เซนติเมตร 

นํ้าไม�มีความอุดมสมบูรณ'ของอาหาร ประเมินต�อการเพาะเล้ียง
สัตว'นํ้า 

5 (Silica scale unit) เหมาะสําหรับนํ้าบริโภค ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (2521) 

เหมาะสําหรับนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีป�ดสนิท ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข (2524) 

4 NTU เหมาะสมสําหรับคุณภาพนํ้าประปา มาตรฐานคุณภาพประปา
ของการประปาส�วนภูมิภาค  
(WHO, 2011)  

5-20 
(Silica scale unit) 

เหมาะสมสําหรับคุณภาพนํ้าบาดาลท่ีใช%บริโภค ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล%อม  (2552) 

50  JTU เหมาะสมสําหรับนํ้าท้ิงลงบ�อนํ้าบาดาล ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (2521) 

เปล่ียนแปลงไม�น%อยกว�า
≤ ร%อยละ10   จาก
สภาพธรรมชาติ 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล ประกาศ คณะกรรมกา ร
ส่ิงแวดล%อมแห�งชาติ  (2549) 
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3.5 ของแข็งในนํ้า  
ของแข็ง (Solid) คือ สารต�าง ๆ ทั้งที่ละลายนํ้าและสารที่ไม�ละลายนํ้าแต�ไม�ใช�

องค'ประกอบของนํ้าและไม�รวมสารที่ระเหยไปกับนํ้า โดยสามารถมองเห็นและมองไม�เห็นด%วยตาเปล�า 
ซึ่งการแยกของแข็งในนํ้าทําได%โดยวิธีการระเหยเพื่อแยกส�วนของแข็งออกจากของเหลว ซึ่งของแข็งนํ้า
มีหลายประเภทจําแนกได% ดังน้ี 

3.5.1 ชนิดของแข็งในนํ้า 
กลุ�มของชนิดของแข็งในนํ้าแบ�งเปน 3 กลุ�มได%แก� ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหยได% 

และของแข็งจมตัว ดังน้ี 
1) ของแข็งท้ังหมด (Total solid : TS)  คือ ของแข็งทั้งหมดในนํ้าที่เหลือ

หลังจากการระเหยเอานํ้าออกที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส โดยของแข็งทั้งหมดนํ้าเปนผลรวม
ของ 2 ส�วน คือ ของแข็งที่ละลายนํ้า  (Total dissolve solid : TDS) และของแข็งแขวนลอยในนํ้า 
(Total suspended solid : TSS)    

1.1) ของแข็งที่ละลายนํ้า (Total dissolve solid :TDS) คือ ของแข็งที่มีขนาด
อนุภาคเล็กกว�า 2 ไมครอน สามารถกรองผ�านกระดาษกรองใยแก%วมาตรฐาน (Glass microfiber 
filters :GF/C)  ซึ่งการวิเคราะห'หาปริมาณของแข็งละลายนํ้าทําได%โดยการนํานํ้าตัวอย�างที่ผ�าน 
การกรองด%วยกระดาษกรองไปอบเพื่อให%นํ้าระเหยออกที่อุณหภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส  
ซึ่งของแข็งละลายนํ้าที่ที่พบส�วนใหญ�ในแหล�งนํ้าจะเปนกลุ�มอิออนที่ละลายนํ้าทั้งแคทอิออน (Cation) 
และแอนอิออน (Anion) ได%แก� แคลเซียม (Ca2+) โซเดียม (Na+) โพแทสเซียม (K+)  คลอไรด' (Cl-)   
ไนเตรท (NO3

- ) ฟอสเฟต (PO4
3-) เหล็ก (Fe2+) ซัลเฟต  (SO42 ) ไบคาร'บอเนต (HCO3- ) และ

อนุภาคไอออนอื่น ๆ หรือส�วนที่เปนอินทรีย'สาร เช�น นํ้าตาล กรดแทนนิค และกรดฟูลวิก เปนต%น  
ซึ่งแหล�งกําเนิดที่ทําให%ของแข็งละลายนํ้าปนเป��อนในแหล�งนํ้าส�วนใหญ�มาจากนํ้าทิ้งอุตสาหกรรม  
สิ่งปฏิกูล (Sewage) การระเหย (Evaporation ) ความแห%งแล%ง (Drought) และการชลประทาน  
ซึ่งค�าของแข็งที่ละลายนํ้าสามารถใช%ในการประมาณค�าความเค็มของนํ้าได% เน่ืองจากปริมาณ 
ของแข็งที่ละลายนํ้าจะเปนสัดส�วนและปฎิภาคโดยตรงกับค�าการนําไฟฟ�าของนํ้า ตัวอย�างเช�น 
 
                  

 

1.2) ของแข็งที่ไม�ละลายนํ้า (Insoluble solids หรือ Total Suspended solid: 
TSS) คือ ของแข็งที่ไม�ละลายนํ้า มี 2 ประเภท คือ ของแข็งที่แขวนในลอยนํ้า (Suspended solid : 
SS) และของแข็งจมตัว (Settable solid ) ดังน้ี 

1.2.1)  ของแข็งแขวนลอยในนํ้า (Suspended solid : SS)  คือ ของแข็งที่
แขวนลอยอยู�ในนํ้าและไม�จมตัว ประกอบด%วยสารอินทรีย'และสารอนินทรีย' เมื่อทําการกรอง 
นํ้าตัวอย�างจะไม�สามารถกรองผ�านกระดาษกรองใยแก%วมาตรฐาน (GF/C) แต�จะติดอยู�บนกระดาษ
กรองหลังจากน้ันนํากระดาษกรองไปอบในตู%อบไอร%อนที่อุณหภูมิ 103 -105 องศาเซลเซียส และทิ้งไว%
ให%เย็นในโถดูดความช้ืน (Desiccators) เพื่อไล�ความช้ืนอย�างน%อย 2 ช่ัวโมง จากน้ันทําการช่ังนํ้าหนัก
กระดาษกรองโดยเครื่องช่ังละเอียด 0.001 กรัม ซึ่งนํ้าหนักกระดาษกรองที่เพิ่มข้ึนคือ ปริมาณ

ค"า TDS 100 mg /L = 0.01 % TDS=1,500 µmhos/cm =1.5 µS/cm 
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ของแข็งแขวนลอยในนํ้า ส�วนใหญ�ของแข็งแขวนลอยในนํ้าเกิดจากตะกอนดินที่เกิดจากการกร�อนของ
ดิน อนุภาคดินเหนียว สารอนินทรีย' แพลงก'ตอน สาหร�ายและซากพืชซากสัตว' เปนต%น   

1.2.2) ของแข็งจมตัว (Settleable solid) เปนของแข็งที่ไม�ละลายนํ้าหรือ
ตะกอนหนักที่มีขนาดใหญ� มีค�าความถ�วงจําเพาะสูงจึงจมตัวลงด%านล�าง เช�น กรวด หิน และทราย 
เปนต%น ซึ่งของแข็งจมตัวจะจมตัวสู�พื้นท%องนํ้าในแหล�งนํ้าที่กระแสนํ้าไหลช%า ๆ หรือแหล�งนํ้าน่ิง การ
วิเคราะห'หาปริมาณของแข็งจมตัวทําได%โดยการนําตัวอย�างนํ้าใส�ในอุปกรณ'ที่ เรียกว�า อิมฮอฟโคน 
(Imhoff cone) แล%วต้ังทิ้งไว%ในที่สงบเปนเวลาภายในเวลาที่กําหนด โดยปรกติจะใช%เวลา 1 ช่ัวโมง 
จากน้ันอ�านปริมาตรของตะกอนที่ก%นกรวยในหน�วยของปริมาตรตะกอนหนักที่ใช% คือ มิลลิลิตรต�อลิตร 
หรือมิลลิกรัมต�อลิตร หรืออาจอ�านค�าเปนเอสวี 60 (Sludge volume 60, SV60)  (ภาพที่ 3.14) ซึ่ง
ปริมาณของแข็งจมตัวสามารถนํามาใช%เพื่อเปนข%อมูลประกอบในการออกแบบและควบคุม
ประสิทธิภาพของถังตกตะกอนได%  (Sedimentation tank) 
 

 

ภาพท่ี 3.14:  อิมฮอฟโคน (Imhoff cone) สําหรบัใช%วิเคราะห'หาของแข็งจมตัว 
ที่มา : ผู%เรียบเรียง 

 
2) ของแข็งระเหยไดQ (Volatile solid : VS) คือ ของแข็งที่ระเหยได%ในนํ้าทั้งส�วน

ที่ละลายนํ้าและส�วนของแข็งแขวนลอย และเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิ 550±50 องศาเซลเซียส จะทําให%
ของแข็งส�วนที่เปนสารอินทรีย'ระเหยออกไป ซึ่งแบ�งเปน 2 กลุ�ม ได%แก� 

2.1) ของแข็งละลายนํ้าระเหยได% (Volatile dissolve solid: VDS) คือ ของแข็ง
ละลายนํ้าที่ถูกเผาแล%วเปลี่ยนเปนคาร'บอนไดออกไซด'และนํ้า  

2.2) ของแข็งแขวนลอยระเหยได% (Volatile suspended solids: VSS) คือ 
ของแข็งแขวนลอยที่ถูกเผาแล%วเปลี่ยนเปนคาร'บอนไดออกไซด'และนํ้า 

ของแข็งระเหยได%ส�วนใหญ�อยู�ในรูปสารอินทรีย' ดังน้ันการวิเคราะห'หาปริมาณ
ของแข็งระเหยได%ในนํ้าเสียจะช�วยในการประเมินปริมาณสารอินทรีย'ในนํ้าเสียได% เช�น สารลิกนิน    
ซึ่งอยู�ในนํ้าเสียจากโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ หรือสามารถใช%เปนดัชนีช้ีวัดการย�อยสลายของ
สารอินทรีย'ไปเปนกhาซชีวภาพซึ่งสามารถใช%เปนตัวประเมินประสิทธิภาพของระบบกhาซชีวภาพได% 
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3) ของแข็งคงตัว (Fixed solids : FS) คือ ของแข็งส�วนที่เหลืออยู�หลังจากการ
เผาที่อุณหภูมิ 550±50 องศาเซลเซียส  ซึ่งของแข็งคงตัวมีทั้งที่อยู�ในรูปของแข็งละลายนํ้าคงตัว 
(Fixed dissolve solids :FDS) และของแข็งแขวนลอยคงตัว (Fixed suspended solids :FSS) โดย
การวิเคราะห'หาปริมาณของของแข็งจมตัวสามารถใช%ประเมินปริมาณสารอนินทรีย'ที่อยู�ในนํ้าเสยีได%ซึง่
หากนํ้ามีปริมาณของแข็งจมตัวในนํ้าสูงแสดงว�ามีส�วนที่ย�อยสลายไม�ได%เหลืออยู�มาก ซึ่งสามารถนํา
ข%อมูลดังกล�าวไปใช%เพื่อการวางแผนในการจัดการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียหรือบ�อกhาซชีวภาพได% 

สรุปได%ว�าความสัมพันธ'ของของแข็งในนํ้าว�าปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) ในนํ้า 
สามารถแบ�งเปนของแข็งละลายนํ้า (DS) และของแข็งแขวนลอย (SS) โดยพิจารณาการกรองผ�าน
กระดาษกรองใยแก%วแล%วนําไปอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี ทั้งของแข็งละลาย
นํ้าและของแข็งแขวนลอยเมื่อนําไปเผาที่อุณหภูมิ 550±50 องศาเซลเซียส แบ�งได%อีกเปน 2  กลุ�ม คือ 
ของแข็งระเหยได% (VS) ประกอบด%วยของแข็งละลายนํ้าระเหยได% (VDS) และของแข็งละลายนํ้าคงตัว 
(FDS) ส�วนของแข็งคงตัว (FS)  ประกอบด%วยของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) และของแข็งแขวนลอย
คงตัว (FSS) (ภาพที่ 3.16) 

ภาพท่ี 3. 15 ความสัมพันธ'และการแบ�งประเภทของของแข็งในนํ้าทั้งหมด 
ที่มา : มั่นรักษ' ตัณฑุลเวศน' (2553) 

 
3.5.3 ผลกระทบของแข็งในนํ้า 

ของแข็งในนํ้าในปริมาณที่สูงทําให%เกิดผลกระทบทั้งต�อระบบนิเวศทางนํ้าและต�อการ
ใช%ประโยชน'ของนํ้าและเปนอันตรายต�อสุขภาพของมนุษย'และสัตว'ได%หลายประการ ดังน้ี 

1) ผลกระทบต"อระบบนิเวศทางนํ้า ของแข็งในนํ้าชนิดต�างๆ ที่มีปริมาณสูงจะส�งผล
กระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าหลายประการซึ่งสามารถสรุปได% ดังน้ี 

Total Solid (TS) 

Non-Filtered solid 
 

Filtered solid 

Total dissolve solid (TDS) Total suspended solid  (TSS) 

Fixed solid 
(Inorganic solid) 

FDS 

Volatile 
(Organic solid) 

FDS 

Fixed solid 
(Inorganic solid) 

FSS 

Volatile 
(Organic solid) 

VDS 
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1.1) ผลต�อลักษณะทางกายภาพและเคมีของระบบนิเวศทางนํ้าของแข็งในนํ้า 
มีผลทําให%ความใสของนํ้าลดลงหรือทําให%นํ้าเกิดความขุ�น โดยเฉพาะของแข็งแขวนลอยในนํ้าจะ 
กีดขวางทางผ�านของแสงทําให%แสงส�องผ�านลงสู�แหล�งนํ้าลดลงซึ่งจะส�งต�อกระบวนการสังเคราะห'แสง
ของพืชทําให%ผลผลิตข้ันปฐมภูมิในระบบห�วงโซ�อาหาร และระดับออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง อีกทั้ง
สารแขวนลอยในนํ้ายังสามารถดูดซับความร%อนได%ดี จึงมีผลทําให%อุณหภูมิของนํ้าสูงข้ึนและมีผลต�อ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า ซึ่งการที่อุณหภูมิของนํ้าที่สูงข้ึนทําให%ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าได%
ลดลงอีกด%วย ของแข็งแขวนลอยในนํ้าส�วนใหญ�ที่พบในนํ้าเกิดมาจากการย�อยสลายของอินทรียวัตถุ 
เช�น พวกซากพืชและซากสัตว'ซึ่งที่พบมากจากเศษใบไม% กิ่งไม% ส�วนต�าง ๆ ของพืช และของเสียที่
ขับถ�ายออกจากสัตว'เปนอีกสาเหตุที่ทําให%ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลงและทําให%แหล�งนํ้าเน�าเสียได%
เช�นกัน เน่ืองจากซากพืชและซากสัตว'เมื่ออยู�ในแหล�งนํ้าจุลินทรีย'ที่ใช%ออกซิเจนในแหล�งนํ้าจะเข%ามา
ย�อยสลายมีผลทําให%จุลินทรีย'ดึงออกซิเจนในนํ้าไปใช%ในกระบวนการย�อยสลายมากข้ึน ทําให%
ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง และหากจุลินทรีย'ไม�สามารถย�อยสลายได%ทันก็จะส�งผลทําให%แหล�งนํ้าเน�า
เสีย นอกจากน้ีของแข็งในนํ้ายังเปนปGจจัยสําคัญที่ทําให%สีและรสของนํ้าเปลี่ยนไป เช�น เซลล'สาหร�าย 
สีเขียวที่มีการเจริญเติบโตมาก ทําให%นํ้าเปนสีเขียว หรือ สารแทนนินทําให%นํ้ามีรสขม หรือหากในนํ้ามี
ปริมาณของแข็งละลายนํ้าโดยเฉพาะกลุ�มเกลือของโลหะที่ลายนํ้าได%สูง เช�น โซเดียมไอออน คลอไรด'
ไอออน และซัลเฟตไอออน เปนต%น จะมีผลต�อค�าความเค็มของนํ้า ค�าพีเอชของนํ้า ค�าการนําไฟฟ�า
ของนํ้า และความกระด%างของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีขนาดของของแข็งในนํ้าที่ตกตะกอนลงสู�
แหล�งนํ้าที่มีขนาดที่แตกต�างกัน เช�น ตะกอนละเอียดเปนตะกอนที่หยาบหรือตะกอนหยาบเปน
ตะกอนละเอียดมากข้ึนจะทําให%สภาพแวดล%อมบริเวณพื้นท%องนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส�งผลกระทบ
ต�อพืชและสัตว'ที่อาศัยในบริ เวณดังกล�าวซึ่ งหากพืชและสัตว'ไม�สามารถปรับตัวให% เข%ากับ
สภาพแวดล%อมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทําให%ตายได%  

1.2) ผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า ของแข็งในนํ้ามีผลกระทบต�อสัตว'นํ้าที่สําคัญ
หลายประการแต�ผลกระทบที่เกิดข้ึนจะมากหรือน%อยข้ึนอยู�กับชนิด และปริมาณของของแข็งในนํ้า 
รวมทั้งชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งผลกระทบสําคัญที่เกิดจากของแข็งในนํ้าต�อสัตว'นํ้า มีดังน้ี 

1.2.1) ผลต�อการเจริญเติบโตของสาหร�ายและพืชนํ้า ของแข็งแขวนลอยใน
นํ้ามีผลในการไปกีดขวางทางผ�านของแสงทําให%แสงส�องลงสู�แหล�งนํ้าลดลง จึงทําให%ปริมาณแสงส�อง
ลงสู�ใต%นํ้าลดลงและไม�เพียงพอต�อการสังเคราะห'แสงและการเจริญเติบโตของพืช กรณีที่แสงส�องลงสู�
ใต%นํ้าที่ระยะความลึกจากผิวนํ้าน%อยกว�า 30 เซนติเมตร จะทําให%พืชมีการเจริญเติบโตลดลงและมี
ผลกระทบต�อผู%ผลิตข้ันปฐมภูมิในระบบนิเวศแหล�งนํ้าลดลงเช�นกัน ทําให%ผู%บริโภคในข้ันต�อไปจะขาด
แคลนอาหารโดยจากรายงานของ Newcombe and MacDonald (1991) กล�าวว�าสัตว'ไม�มีกระดูก
สันหลังใช%พวกเพอริไฟตอน (Periphyton) เปนแหล�งอาหารและพลังงาน ซึ่งหากของแข็งแขวนลอย
ในนํ้าส�งผลกระทบต�อเจริญเติบโตของสาหร�าย มวลชีวภาพ หรือชนิดที่เปนองค'ประกอบของชุมชน
สาหร�ายจะส�งผลกระทบต�อประชากรสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดิน นอกจากน้ีของแข็งแขวนลอยใน
นํ้าสามารถดูดซับหรือรวมตัวกับสารอาหาร เช�น ปุ�ย นํ้าเสียจากการทําปศุสัตว' จะส�งผลทําให%แหล�งนํ้า
มีสารอาหารเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ทําให%สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว
เกิดแอลจีบลูมในแหล�งนํ้า ทําให%คุณภาพนํ้าลดลงและส�งผลกระทบต�อสัตว'นํ้า โดยแหล�งนํ้าที่มีอินทรีย'
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สารที่ละลายนํ้าสูงจะมีผลทําให%สาหร�าย Gymnodinium brave เจริญเติบโตได%ดีข้ึนซึ่งผลดังกล�าว
ส�งผลทําให%นํ้าทะเลเปลี่ยนสีเปนสีแดงหรือเกิดกระแสนํ้าแดง และสีนํ้าที่เกิดจะไปขัดขวางการส�องผ�าน 
ของแสงลงสู�บริเวณพื้นท%องนํ้าซึ่งจะเกิดผลกระทบต�อการสังเคราะห'แสงของสาหร�ายหรือพืชที่อยู�
บริเวณพื้นท%องนํ้า อีกทั้งยังมีผลทําให%ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลงในเวลากลางคืน เมื่อสาหร�ายเหล�าน้ี
ตายจะมีผลทําให%ตะกอนดินพื้นท%องนํ้าเกิดเน�าเสีย หรือหากสาหร�ายที่เจริญเติบโตสามารถสร%างพิษได% 
เช�น สาหร�าย Microcystis aeruginosa จะทําให%เกิดพิษไมโครซิสติน (Microcystins) และ 
Nodularia spumigena ทําให%เกิดพิษโนดูลาริน (Nodularin) เมื่อสัตว'นํ้าบริโภคสาหร�ายกลุ�มน้ี 
เข%าไปจะได%รับพิษโดยตรง (นรุตตม' สหนาวิน และจิราวรรณ ต�อฤทธ์ิ, 2555) 

1.2.2) ผลกระทบต�อสัตว'นํ้า แหล�งนํ้าจืดทั่วไปจะพบปริมาณของแข็งละลาย
นํ้า2,000 มิลลิกรัมต�อลิตร กรณีที่แหล�งนํ้ามีปริมาณของแข็งที่ลายนํ้าสูงกว�าปริมาณดังกล�าวจะ 
ส�งกระทบต�อสัตว'นํ้าได%โดยเฉพาะมีผลกระทบต�อปลาที่ได%รับผลกระทบจากของแข็งในนํ้าปริมาณมาก 
ได%แก� (1) มีผลต�อพฤติกรรมการว�ายนํ้าของปลาที่ผิดปกติ ลดการเจริญเติบโต ทําให%ปลาเกิดโรค 
และทําให%ปลาตายได% เน่ืองจากของแข็งแขวนลอยในนํ้าจะอุดตันที่เหงือกปลาซึ่งเปนอวัยวะสําคัญใน
ระบบทางเดินหายใจ ทําให%ออกซิเจนเข%าสู�ตัวปลาได%น%อยลง และทําให%ปลาเกิดความเครียดและเปน
สาเหตุที่ทําให%ปลาตายได% (2) มีผลต�อการพัฒนาการของไข�และตัวอ�อนของปลา (3) มีผลต�อการ
เคลื่อนที่หรือการอพยพย%ายถ่ินของปลา (4) ทําให%ความหลากหลายของแหล�งอาหารของปลาลดลง 
และ (5) มีผลต�อประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช%จับปลา (EIFAC ,1973) และจากการศึกษาของ 
Scannell and Jacobs (2001) รายงานว�าในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณของของแข็งละลายนํ้ามากกว�า 
2,200- 3,600 มิลลิกรัมต�อลิตร จะมีผลทําให%อัตราการฟGกตัวของไข�และอัตราการรอดชีวิตของไข�ปลา
ลดลงเช�น ไข�ปลาแซลมอน ปลากะพง (Perch) และปลาไพด' (Pike) เน่ืองจากของแข็งแขวนลอยไป
ขัดขวางกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร'บอนไดออกไซด'ระหว�างการหายใจของไข�ปลาและ
ตัวอ�อน นอกจากน้ีพบว�าของแข็งในนํ้ายังมีผลต�อการรักษาสมดุลของนํ้าและแร�ธาตุในสัตว'นํ้า 
เน่ืองจากนํ้าในร�างกายมีส�วนช�วยในรักษาสภาพของเซลล'ต�าง ๆ ให%สามารถดํารงอยู�ได%อย�างเปนปกติ 
ดังน้ัน แหล�งนํ้าที่มีปริมาณของของแข็งที่ตํ่าหรือสูงเกินไปจะส�งผลต�อการรักษาสมดุลของนํ้าในสตัว'นํ้า
ได% ซึ่งในนํ้าที่มีปริมาณของของแข็งในนํ้าตํ่า เช�น ในนํ้ากลั่นจะมีผลทําให%นํ้าออสโมซิสเข%าสู�ตัวของสัตว'
นํ้าทําให%เกิดอาการบวมนํ้าและมีการสูญเสียแร�ธาตุออกจากร�างกาย แต�ถ%าอาศัยอยู�นํ้าที่มีปริมาณของ
ของแข็งในนํ้าสูงนํ้าในเซลล'สัตว'นํ้าจะออสโมซิสออกสู�ภายนอกและแร�ธาตุจะเข%าสู�ตัวสัตว'นํ้ามากข้ึน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสมดุลของนํ้าในสัตว'นํ้าจะส�งผลต�อความหนาแน�นของเซลล'ในร�ายกายที่ช�วย
รักษาสมดุล ทําให%สัตว'นํ้ายากต�อการรักษาสภาพให%อยู�คงที่ ผลดังกล�าวอาจทําให%สัตว'นํ้าลอยตัวสูงข้ึน
หรือจมตัวลงในระดับนํ้าที่ลึกกว�าเดิม ซึ่งถ%าสัตว'นํ้าไม�สามารถปรับตัวได%ทันอาจทําให%เสียชีวิตได% 
นอกจากน้ีของแข็งในนํ้ามีผลต�อถ่ินที่อยู�อาศัยของสัตว'นํ้าโดยเฉพาะของแข็งแขวนลอยที่เกิดจาก
ตะกอนดิน อนุภาดินเหนียว หรืออนุภาคขนาดทรายแป�ง เมื่อตกตกตะกอนของแข็งเหล�าน้ีมีผลทําให%
บริเวณตะกอนพื้นท%องนํ้ามีตะกอนที่ละเอียดเพิ่มสูงข้ึนซึ่งส�งผลกระทบต�อถ่ินที่อยู�อาศัยและการวางไข�
ของสัตว'นํ้าโดยเฉพาะสัตว'ที่อาศัยอยู�บริเวณพื้นท%องนํ้าได% เช�น ส�งผลต�อการดํารงชีวิตของหอยนางรม 
(Oyster) เน่ืองจากหอยนางรมต%องการวัสดุที่แข็งในการยึดเกาะและใช%ในการเจริญเติบโต ดังน้ันหาก
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ตะกอนดินที่มีเน้ือละเอียดลงสู�แหล�งนํ้าจะไปเคลือบวัสดุแข็ง เช�น หินหรือพื้นท%องนํ้าที่เปนแหล�งที่อยู�
ของหอยนางรมซึ่งส�งผลทําให%อัตราการรอดชีวิตของหอยนางรมลดลงได% (Stoeckel, 2015)   

1.2.3) ผลกระทบของสารมลพิษต�อความเปนพิษของสัตว'นํ้า เน่ืองจาก
ของแข็งในนํ้าสามารถดูดซับสารต�าง ๆ ได%ดี เช�น โลหะหนัก สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารอาหาร เปน
ต%น กรณีที่แหล�งนํ้ามีปริมาณของแข็งในนํ้าสูงจึงมีโอกาสที่ของแข็งในนํ้าจะรวมสารมลพิษดังกล�าวไว%
ในปริมาณที่สูงตามไปด%วย จึงทําให%เกิดอันตรายต�อสัตว'นํ้า โดยเฉพาะของแข็งที่เกิดจากจากตะกอน
ดินที่เปนพวกอินทรียวัตถุและอนุภาคดินเหนียวเปนองค'ประกอบ ซึ่งสามารถดึงดูดและยึดกับสารต�าง 
ๆ ได%ดี เพราะมีขนาดอนุภาคเล็กและเปนคอลลอยด' จึงมีพื้นผิวในการดูดซับสารต�าง ๆ ได%มาก ซึ่ง
อินทรียวัตถุจะสามารถดูดซับสารต�าง ๆ ได%มากกว�าคอลลอยด'ชนิดอื่นประมาณ 2- 30 เท�า ดังน้ัน
อินทรียวัตถุจึงจัดได%ว�าเปนของแข็งที่มีความสามารถในการดูดซับสารพวกแคทอิออนได%ดี พราะมี
ประจุลบอยู�เปนจํานวนมาก และส�วนใหญ�เกิดจากสารประกอบกลุ�มหมู�คาร'บอกซิล (Carboxylic 
group) และกลุ�มฟ�นอลิก (Phenolic group) นอกจากน้ีอินทรียวัตถุบางส�วนที่มีประจุบวกที่เกิดจาก
การเติมโปรตอนของกลุ�มเอมีน (Amine group) บนอนุภาคอินทรียวัตถุจึงทําให%อินทรียวัตถุสามารถ
ดูดซับแอนอิออนได%ดีเช�นกัน (Son et al., 2007) ซึ่งจารายงานของ Champbell et al. (1988) 
กล�าวว�ากรดฮิวมิคและกรดฟูลวิกในอินทรีวัตถุมีอิทธิพลต�อการดูดซับสารโลหะหนักเน่ืองจากมีกลุ�มอิ
ออน และพบว�ากรดฟูลวิกจะมีอิออนมากกว�ากรดฮิวมิค จึงสามารถดูดยึดพวกโลหะและสารประกอบ
เชิงซ%อนได%มากกว�า โดยตะกอนดินท%องนํ้ามีอินทรียวัตถุเปนองค'ประกอบซึ่งประกอบด%วย 2 ส�วน คือ 
ส�วนอนุภาคที่เปนของแข็ง (Particulate organic matter : POM) และส�วนสารอินทรียที่ละลายนํ้า 
(Dissolve organic matter : DOM) ซึ่งเปนส�วนที่ดูดยึดสารมลพิษไว% และทําให%ตะกอนดินท%องนํ้า
เกิดความเปนพิษต�อสัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินได% โดยเฉพาะกลุ�ม หนอนริ้นนํ้าจืดที่กินซาก
อินทรีย'เปนอาหาร (Deposit -feeding organism)  และกินส�วนที่เปน POM ในตะกอนดินท%องนํ้า 
ดังน้ัน อินทรียวัตถุมีการดูดซับสารพิษไว%จึงมีโอกาสที่ทําให%สัตว'กลุ�มน้ีเกิดเปนพิษได%โดยตรงจากการ
กินอาหาร  ซึ่งจากรายงานของ Hoss et al. (2001)  และ Goedkoop et al. (2003 ) กล�าวว�า 
อินทรียวัตถุที่อยู�ในส�วน POM กับ DOM  เปนบริเวณที่สารพิษถูกดูดยึดไว%หากในตะกอนดินท%องนํ้ามี 
POM สูงจะทําให%มีสภาพพร%อมใช%ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูงข้ึนด%วย นอกจากน้ีสัตว'ในกลุ�มหนอนริ้น
นํ้าจืดยังนําอินทรียวัตถุมาใช%สร%างปลอกที่อยู�อาศัยจึงอาจส�งผลทําให%ได%รับสารพิษเข%าไปอีกทางหน่ึง
จากการสัมผัสโดยตรงได% (Suedel et al., 1994) ส�วนดินเหนียวในตะกอนดินท%องนํ้าเปนสารอนินท
รีย'ที่สามารถดูดยึดกับสารอื่นได%ดี เพราะมีขนาดอนุภาคเล็กแต�มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว�าอนุภาคอื่นๆ 
และดินเหนียวมีประจุลบที่เกิดจากการแตกหักของผลึกหรือสารประกอบของโครงสร%างภายในผลึกที่
ประกอบเปนดินเหนียว จึงทําให%ดินเหนียวสามารถที่จะดูดยึดประจุบวกไว%ที่ผิวได%ดี (คณาจารย'
ภาควิชาปฐพีศาสตร', 2541) ซึ่งการดูดยึดสารของดินเหนียวจะแตกต�างกันไปซึ่งเกิดจากขนาดประจุ
หรือความเข%มข%นของแคทอิออน นอกจากน้ันความสามารถในการดูดยึดธาตุประจุบวกจะมากหรือน%อยจะ
ข้ึนอยู�กับค�าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Catch Ion Exchange Capacity :CEC)  โดยตะกอนดิน
ท%องนํ้าที่มีปริมาณดินเหนียวสูงจะสามารถดูดยึดสารมลพิษได%มากกว�าตะกอนดินท%องนํ้าที่มีปริมาณดินเหนียว
ตํ่า ซึ่งผลดังกล�าวทําให%สัตว'ไม�มีกระดูกสันหลังหน%าดินได%รับอันตราย โดยตรงจากการใช%ตะกอนดินเปนแหล�ง
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อาหารหรือแหล�งที่อยู�อาศัย ดังน้ันแหล�งนํ้าที่มีองค'ประกอบของของแข็งสูงจึงมีโอกาสที่ของแข็งสามารถ
รวมตัวกับสารมลพิษและทําให%เกิดผลกระทบต�อสัตว'นํ้าได%               

2) ผลกระทบต"อมนุษยE  ของแข็งในนํ้ามีผลทําให%นํ้าไม�น�าบริโภคเพราะไม�ใส มีสี
และกลิ่นที่ไม�พึงประสงค'และทําให%นํ้ากระด%างซึ่งส�งผลต�อการใช%ประโยชน'ของมนุษย' และทําให%ต%อง 
เสียค�าใช%จ�ายเพิ่มข้ึนในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าให%เหมาะสมต�อการอุปโภคและบริโภคได% อีกทั้ง
ของแข็งในนํ้ายังทําให%เกิดการอุดตันของเครื่องกรองนํ้าและลดประสิทธิภาพในการกรอง ทําให%ต%อง
เปลี่ยนตัวกรองบ�อยข้ึน รวมทั้งทําให%เกิดตะกรันในหม%อนํ้าของโรงงาน และเครื่องทํานํ้าอุ�น ทําให%ต%อง
มีการใช%พลังงานเพิ่มสูงข้ึนและทําให%เสียค�าใช%จ�ายเพิ่มข้ึน นอกจากปริมาณของของแข็งในนํ้าที่สูงหรือ
ตํ่ามีผลต�อประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียโดยพืช และยังลดประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย
และกระบวนการใช%นํ้าดิบของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ีของแข็งในนํ้าทําลายทัศนียภาพของ
แหล�งนํ้าทําให%ไม�น�าท�องเที่ยวและพักผ�อนหย�อนใจ ตลอดจนมีผลต�อการทําเกษตรกรรมและปศุสัตว'
เช�นกัน เน่ืองจากของแข็งในนํ้ามีผลทําให%เจริญเติบโตของพืชและสัตว'ลดลง ซึ่งหากนํ้าที่มีปริมาณ
ของแข็งละลายนํ้ามากกว�า 500 มิลลิกรัมต�อลิตร จะส�งผลทําให%ผลผลิตทางการเกษตรลดลง หรือมผีล
ต�อการทําปศุสัตว' ซึ่งหากนํ้าที่สัตว'ด่ืมมีปริมาณของแข็งละลายนํ้าในอยู�ช�วง 6,000 -15,000 มิลลิกรัม
ต�อลิตร จะมีผลทําให%โค กระบือและสุกร มีการกินอาหารลดลงส�งผลทําให%ได%รับสารอาหารน%อยลง
และนําหนักตัวลดลง อีกทั้งหากนํ้าด่ืมมีปริมาณโซเดียมคลอไรด' (NaCl) ร%อยละ 1.5 จะมีผลทําให%นํา
หนักโคและกระบือลดลงจากเดิมร%อยละ 13.7  และอาจทําให%เกิดภาวะโซเดียมในเลือดสูง 
(Hypernatremia) รวมทั้งยังส�งผลทําให%โคผลิตนํ้านมได%น%อยลงหากด่ืมนํ้าที่ปริมาณของแข็งละลายนํ้า
ในนํ้าด่ืม 2,040  มิลลิกรัมต�อลิตร  ติดต�อกันเปนเวลานาน (Minnesota pollution control 
agency, 2007)   

3.5.3 การตรวจวัดและประเมินของแข็งในนํ้า 
การตรวจวัดของแข็งในนํ้าสามารถใช%เปนข%อมูลบ�งช้ีถึงคุณภาพแหล�งนํ้าว�าอยู�ใน

ระดับดีหรือเสื่อมโทรม  ซึ่งปริมาณของแข็งในนํ้าเปนดัชนีบ�งบอกปริมาณสารต�างๆ โดยรวมที่พบใน
นํ้าทําให%ทราบว�านํ้าน้ันมีความบริสุทธ์ิหรือเกิดการปนเป��อนในปริมาณมากน%อยเพียงใด นอกจากน้ี
ของแข็งในนํ้าสามารถใช%ประกอบการประเมินคุณภาพนํ้าด%านอื่นๆ  เช�น ความขุ�นของนํ้า สี กลิ่น และ
ค�าการนําไฟฟ�าในนํ้า เปนต%น ของแข็งในนํ้ามีความสําคัญต�อโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
และบ�อกhาซชีวภาพ ตัวอย�างเช�น การวิเคราะห'ของแข็งทั้งหมดสําหรับการใช%นํ้าในระบบอุตสาหกรรม
โดยเปนข%อมูลในการกําจัดความกระด%างของนํ้าและควบคุมการกัดกร�อนเน่ืองจากของแข็งในนํ้าเปน
ปGจจัยต�อการควบคุมระดับความเปนกรดด�างของนํ้าให%คงที่ (ไพฑูรย' หมายมั่นสมสุข, 2553) 
นอกจากน้ียังเปนประโยชน'เพื่อประเมินปริมาณสารอินทรีย'ในนํ้าเสียและอัตราการย�อยสลาย
สารอินทรีย'ให%เปนกhาซชีวภาพ สามารถใช%ประเมินประสิทธิภาพของระบบกhาซชีวภาพได% รวมทั้ง 
แสดงถึงคุณภาพของนํ้าเสียที่ระบายลงสู�แหล�งรองรับนํ้าทิ้ง และเปนข%อมูลในการควบคุมระบบบําบัด
นํ้าเสียให%มีประสิทธิภาพ  

สําหรับการวิเคราะห'ของแข็งในนํ้าทําได%โดยเก็บตัวอย�างนํ้าใส�ขวดพลาสติกหรือขวด
แก%วที่สะอาด และควรทําการวิเคราะห'ทันที หากไม�สามารถวิเคราะห'ได%ให%ทําการเก็บรักษาตัวอย�าง
นํ้าไว%ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการย�อยสลายของสิ่งมีชีวิต ส�วนการวิเคราะห'ของแข็ง
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ในนํ้าโดยการนําตัวอย�างนํ้าที่ทราบปริมาณแน�นอนไประเหยที่อุณหภูมิ 103 - 105 องศาเซลเซียส 
หรือเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันนําไปช่ังนํ้าหนักเพื่อคํานวณหาค�าของแข็ง 
ในนํ้าซึ่งการวิเคราะห'ของแข็งในนํ้าจะแตกต�างกันตามชนิดของแข็งที่ทําการตรวจวิเคราะห'  
(ภาพที่ 3.16) 

 

 
 

ภาพท่ี  3.16 สรุปข้ันตอนการวิเคราะห'ปริมาณของของแข็งในนํ้าในรูปต�าง ๆ 
ท่ีมา : ผู%เรียบเรียง 

 
จากที่กล�าวมาข%างต%นสามารถสรุปความสัมพันธ'ของได% ดังน้ี    
1) ของแข็งทั้งหมด (TS)  = ของแข็งละลายนํ้า (TDS) + ของแข็งแขวนลอย (SS) 
2) ของแข็งทั้งหมดเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส = ของแข็งระเหยได% (VS) + 

ของแข็งคงตัว (FS)   
3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด = ของแข็งแขวนลอย (SS) + ของแข็งจมตัว  
 โดยปริมาตรสัดส�วนของแข็งในรูปต�าง ๆ ในนํ้า สามารถแสดงความสัมพันธ'ได% ดัง

ภาพที่ 3. 17 ที่แสดงตัวอย�างการจําแนกปริมาณของแข็งส�วนต�าง ๆ ที่มีอยู�ในนํ้าตัวอย�างที่มีปริมาณ
ของแข็ง 750 มิลลิกรัมต�อลิตร   
  สําหรับการประเมินปริมาณของแข็งในนํ้าต�อคุณภาพนํ้า  แหล�งนํ้าธรรมชาติจะมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าอยู�ในช�วง 100- 200 มิลลิกรัมต�อลิตร และหากมีปริมาณอยู�ในช�วง 5,000-
10,000 มิลลิกรัมต�อลิตร จะมีผลต�อกระบวนการขับถ�ายของเสียที่เปนนํ้าและสารต�างๆของปลานํ้าจืด 
ซึ่งไม�เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว'นํ้า ส�วนของแข็งแขวนลอยในนํ้าที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต
ของสัตว'นํ้าจืดต%องมีปริมาณไม�เกิน 25 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งหากมีปริมาณอยู�ในช�วง 80-400 มิลลิกรัม
ต�อลิตร มีผลทําให%สัตว'นํ้าได%รับอันตราย และนํ้าที่ใช%สําหรับอุปโภคและบริโภคอนุโลมให%มีปริมาณ
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ของแข็งทั้งหมดในนํ้าไม�เกิน 1,000  มิลลิกรัมต�อลิตร โดยตารางที่ 3.9 แสดงการประเมินปริมาณ
ของแข็งในนํ้าต�อคุณภาพนํ้า   
 

ภาพท่ี 3.17 : ตัวอย�างความสัมพันธ'ของของแข็งในนํ้าตัวอย�างที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้า 750 
        มิลลิกรัมต�อลิตร  
ที่มา: มั่นรักษ' ตัณฑุลเวศน' (2553) 
  

ตารางท่ี  3.9 การประเมินผลกระทบของของแข็งในนํ้าต�อคุณภาพนํ้า 
 

ปริมาณของแข็ง 
(มิลลิกรัมต"อลิตร) 

การประเมิน ที่มา/ ขQอเสนอแนะ 

Total solid (TS) 
1,000   ค�าสูงสุดท่ีอนุโลมให%ได%สําหรับนํ้าอุปโภค  

และบริโภค 
การประปานครหลวง 

2,000 มาตรฐานนํ้าท้ิงลงบ�อนํ้าบาดาล ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม  (2521) 

Total dissolve solid (TDS) 
100-200 ระดับปรกติในแหล�งนํ้าธรรมชาติ เ ห ม า ะ สํ า ห รั บ แห ล� ง นํ้ า

ธรรมชาติ 
5,000-10,000 มีผลต�อกระบวนการขับถ�ายของเสียท่ีเปนนํ้า 

และสารต�างๆของปลานํ้าจืด 
ไม�เหมาะสมต�อสัตว'นํ้า 

น%อยกว�า 500 นํ้าชลประทานมีความเหมาะสมต�อการปลูกพืช 

TS = 750 mg/L 
(100%) 

TDS= 750 mg/L 
(67 %) 

 

TSS= 750 mg/L 
(33 %) 

 

FDS= 300 mg/L 
(40 %) 

 

FDS= 175mg/L 
( 23%) 

 

FSS= 75 mg/L 
(10 %) 

 

VDS= 200 mg/L 
127 %) 
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ตารางท่ี 3.9 การประเมินผลกระทบของแข็งในนํ้าต�อคุณภาพนํ้า 
 

ปริมาณของแข็ง 
(มิลลิกรัมต"อลิตร) 

การประเมิน ที่มา/ ขQอเสนอแนะ 

Total dissolve solid (TDS) 
มากกว�า 2,100 นํ้าชลประทานมีปGญหาสูงมาก หรืออาจมี

ผลกระทบต�อพืชบางชนิด 
ไม�เหมาะสมต�อสัตว'นํ้า 

1,300 มาตรฐานการระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน 
และทางนํ้าท่ีต�อเชื่อมกับทางนํ้าชลประทานใน
เขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

คํ า ส่ั ง ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น 
(2554) 

ไม�เกิน 3,000 
 

อยู� ใ น เ กณฑ' มาตรฐ าน นํ้ า ท้ิ ง จากโ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมนิคม อุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ในระดับท่ีปลอดภัย
ต�อแหล�งนํ้า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล%อม
แห�งชาติ (2537) 

Total suspended solid  (TSS) 

ไม�เกิน 25 เหมาะสําหรับดํารงชีวิตของสัตว'นํ้าจืด เกณฑ'คุณภาพนํ้าคุ%มครอง
สัตว'นํ้าจืด 

25-28 ทําให%ผลผลิตสัตว'นํ้าดีขึ้น เหมาะสมต�อสัตว'นํ้า 
 

80-400 ทําให%ให%ผลผลิตสัตว'นํ้าลดลง ไม�เหมาะสมต�อสัตว'นํ้า 
 
 ไม�เกิน 400 ผลผลิตปลาลดลง 

ไม�เกิน  30 มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน 

ประกาศ คณะกรรมกา ร
ส่ิงแวดล%อมแห�งชาติ (2553) 

ไม�เกิน  50 อยู� ใ น เ กณฑ' มาตรฐ าน นํ้ า ท้ิ ง จากโ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมนิคม อุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ในระดับท่ีปลอดภัย
ต�อแหล�งนํ้า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล%อม
แห�งชาติ (2537) 

ไม�เกิน  80 มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า ท้ิงจากบ�อ
เพาะเล้ียงสัตว'นํ้าจืด 

ประกาศ คณะกรรมกา ร
ส่ิงแวดล%อมแห�งชาติ  
(2550) 

ไม�เกิน  70 มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้า ท้ิงจากบ�อ
เพาะเล้ียงสัตว'นํ้าชายฝG�งและนํ้ากร�อย 

ประกาศ คณะกรรมกา ร
ส่ิงแวดล%อมแห�งชาติ  
(2549) 
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3.6 สรุป 
 คุณภาพนํ้าทางด%านกายภาพ ได%แก� อุณหภูมิ สี กลิ่น รส ความขุ�น และของแข็งในนํ้า 
สามารถใช%เปนดัชนีเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแหล�งนํ้าได% โดยคุณภาพนํ้า 
ทางกายภาพสามารถประเมินเบื้องต%นในการบ�งช้ีแหล�งที่มาของมลพิษทางนํ้าได% ซึ่งทําการประเมินได%
โดยการใช%ประสาทสัมผัสของมนุษย' ได%แก� การสังเกต การดมกลิ่น การลิ้มรส และการสัมผัส สําหรับ
การวิเคราะห'จากการตรวจสอบโดยการใช%เครื่องมือตรวจวัดที่ภาคสนาม คือ พื้นที่เก็บตัวอย�าง หรือ
นําตัวอย�างเข%าสู�ห%องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห'อย�างละเอียดอีกครั้งเพื่อให%ได%ข%อมูลที่ถูกต%องและเปน
มาตรฐานการยอมรับโดยทั่วไป หลังจากน้ันเปรียบเทียบข%อมูลผลการวิเคราะห'กับเกณฑ'มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าประเภทต�าง ๆ เพื่อบ�งบอกระดับคุณภาพของแหล�งนํ้า ความเหมาะสมต�อการใช%ประโยชน'
ในกิจกรรมต�างๆ และการเฝ�าระวังปGญหาคุณภาพนํ้าในอนาคต  แต�อย�างไรก็ตามคุณภาพนํ้าทาง
กายภาพมีความสัมพันธ'กับคุณภาพนํ้าด%านอื่น ๆ เช�น คุณภาพนํ้าทางเคมี คุณภาพนํ้าทางชีววิทยา
และสารพิษต�างๆ ดังน้ัน เพื่อให%ข%อมูลคุณภาพนํ้ามีความถูกต%องและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน จึง
จําเปนต%องทําการศึกษาข%อมูลและใช%วิธีการตรวจวิเคราะห'คุณภาพนํ้าทางด%านอื่น ๆ ควบคู�ไปด%วย  
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คําถามทบทวน 
 

1. จงอธิบายว�าปGจจัยทางธรรมชาติใดบ%างที่มีผลทําให%คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
2. จงอธิบายว�าเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มสูงข้ึนจะมีผลต�อเมตาบอลิซึมและกิจกรรมทางชีวเคมีของ

สิ่งมีชีวิตอย�างไร 
3. จงอธิบายว�าเพราะเหตุใดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้าจึงส�งผลต�อความเปนพิษของสาร

มลพิษในนํ้า 
4. จงอธิบายความหมายของสีจริงและสีปรากฏ 
5. จงอธิบายสาเหตุที่ทําให%สีของนํ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
6. การที่สีของนํ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจะส�งผลกระทบอย�างไรต�อมนุษย' 
7. กลุ�มสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินมีผลต�อแหล�งนํ้าอย�างไร 
8. จงอธิบายวิธีการวิเคราะห'กลิ่นของนํ้ามาพอสังเขป 
9. การที่นํ้าเกิดกลิ่นต�าง ๆ เกิดจากสาเหตุใดบ%าง 
10. การที่แหล�งนํ้ามีการเปลี่ยนสีต�างๆเกิดจากการปนเป��อนของสารใดบ%างและสารดังกล�าวทําให%

แหล�งนํ้าเปนสีใด 
11. การที่นํ้าธรรมชาติมีรสต�างๆ เกิดจากสาเหตุใด 
12. จงอธิบายว�าปGจจัยสําคัญใดบ%างที่มีผลทําให%แหล�งนํ้าเกิดความขุ�น 
13. จงอธิบายว�าความขุ�นของนํ้าส�งผลกระทบอย�างไรต�อสัตว'นํ้า 
14. การวิเคราะห'ความขุ�นของนํ้าสามารถวิเคราะห'ได%โดยใช%เครื่องมือใด 
15. จงอธิบายว�าความขุ�นของนํ้ามีผลกระทบต�อความเปนพิษของสารมลพิษในนํ้าอย�างไร 
16. จงอธิบายความหมายของของแข็งทั้งหมดในนํ้า 
17. ของแข็งทั้งหมดในนํ้ามีกี่ประเภทอะไรบ%าง 
18. ของแข็งทั้งหมดในนํ้ามีผลอย�างไรต�อสาหร�ายและพืชนํ้า 
19. จงอธิบายวิธีวิเคราะห'หาปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้ามาพอสังเขป 
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บทที่ 4 
คณุภาพน้ําทางเคมี 

 
 คุณภาพทางเคมีมีความสํ าคัญมากต�อการดํารง ชีวิตของสิ่ งมี ชี วิตในนํ้า และต�อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล�งนํ้า กรณีที่องค&ประกอบของนํ้าทางเคมีของแหล�งนํ้ามีปริมาณสูง 
ได+แก� สารเคมี ธาตุอาหาร ความเป-นกรดเป-นด�างและปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้ามีจํากัด เป-นต+น จะ
ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหล�งนํ้าได+ ตลอดจนระดับความเป-นพิษต�อสิ่งมีชี วิตของ
สารประกอบต�างๆ ในแหล�งนํ้า รวมทั้งคุณภาพนํ้าไม�เหมาะสมต�อการใช+ประโยชน&ของมนุษย&และเป-น
อันตรายต�อสุขภาพได+ โดยเฉพาะการปนเป56อนสารพิษในแหล�งนํ้า เช�น โลหะหนัก สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว& และไซยาไนด&ซึ่งเป-นอันตรายต�อสุขภาพของมนุษย&และสิ่งมีชีวิตในนํ้าค�อนข+างสูง 
และทําให+ต+องเสียค�าใช+จ�ายสูงข้ึนเพื่อจัดการคุณภาพนํ้าดังกล�าวให+เหมาะสมในการใช+ประโยชน&ใน
กิจกรรมต�าง ๆ  ทั้งน้ีการประเมินคุณภาพนํ้าทางเคมีเป-นการประเมินการปนเป56อนของสารมลพิษใน
แหล�งนํ้าทั้งในรูปสารอินทรีย&และอนินทรีย&ที่ไม�สามารถประเมินเบื้องต+นได+จากประสาทสัมผัส
เช�นเดียวกับการประเมินคุณภาพนํ้าทางกายภาพ จึงจําเป-นต+องเก็บตัวอย�างนํ้ามาวิเคราะห&ใน
ห+องปฏิบัติการซึ่งดัชนีคุณภาพนํ้าที่สําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพนํ้าทางเคมี ได+แก� ความเป-นกรด
เป-นด�างสภาพกรด สภาพด�าง ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสสารอินทรีย&และโลหะหนัก  
เป-นต+น ดังน้ันการเรียนรู+พื้นฐานคุณภาพนํ้าทางด+านเคมีจึงเป-นเรื่องสําคัญเพื่อให+เกิดความเข+าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของคุณภาพนํ้า การเกิดปฎิริยา หรือรูปทางเคมีของสารมลพิษที่มีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า ตลอดจนการนําองค&ความรู+ที่ได+ไปใช+ประกอบการศึกษาคุณภาพนํ้า และใช+
ประกอบในการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล�งนํ้าได+อย�างถูกต+องเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 
4.1 ความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้า  

ความเป-นกรดเป-นด�างหรือพีเอช (pH) มาจากคําว�า Positive potential of the 
hydrogen ion ซึ่งเป-นค�าที่แสดงความเข+มข+นของปริมาณไฮโดรเจนอิออน (H+) ในสารละลายซึ่งความ
เข+มข+นดังกล�าวมีปริมาณน+อยมาก ดังน้ันจึงอธิบายออกมาในรูปค�าลบของลอกกาลิทึ่ม (Negative of 
logarithm) ของไฮโดรเจนอิออน (H+) หรือ pH = - log10 [H+] เช�น หากนํ้ามี 
ความเข+มข+นของ H+ เท�ากับ 103- log10 [103] จะมีพีเอชเท�ากับ 3 เป-นต+น ซึ่งตัวบ�งช้ีความเป-นกรด
คือ ความเข+มข+นของไฮโดรเจนอิออน (H+) และความเป-นด�าง คือ ความเข+มข+นของไฮดรอกซิลอิออน 
(OH-)  ดังน้ันการวัดค�าพีเอชของนํ้าจึงเป-นการวัดความสมดุลที่เกี่ยวข+องกับความเข+มข+นของอิออน 
ทั้งสองชนิด แต�อย�างไรก็ตามค�าพีเอชไม�ได+บอกถึงความเป-นกรดหรือความเป-นด�างของสารละลาย 
แต�เป-นการบ�งบอกถึงความเข+มข+นของอิออน ณ เวลาที่ทําการวัดสารละลายน้ันว�ามีความเป-นกรด 
เป-นด�างที่เท�ากันหรือแตกต�างกัน (กรรณิกา สิริสิงห, 2544) หากนํ้ามีปริมาณความเข+มข+นของ
ไฮโดรเจนอิออนสูงค�าพีเอชที่วัดได+จะมีค�าตํ่านํ้าจะมีสมบัติเป-นกรด แต�ถ+าในนํ้ามีปริมาณความเข+มข+น
ของไฮดรอกซิลอิออนสูงค�าพีเอชที่วัดได+จะมีค�าสูงนํ้าจะมีสมบัติเป-นด�าง และหากนํ้ามีปริมาณ 
ความเข+มข+นของไฮโดรเจนอิออนและไฮดรอกซิลอิออนเท�ากัน พีเอชที่วัดเท�ากับ 7 นํ้ามีคุณสมบัติ 
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เป-นกลาง ซึ่งความเข+มข+นของอิออนทั้งสองมีความสัมพันธ&กันดังน้ันหากความเข+มข+นของค�าหน่ึงสูงอีก
ความเข+มข+นหน่ึงจะมีค�าลดลง ค�าพีเอชมีค�าอยู�ระหว�าง 0 - 14 ซึ่งค�าดังกล�าวจะเป-นเกณฑ&ที่บ�งบอกถึง
ความเป-นกรดเป-นด�างของนํ้าได+ เช�น ในนํ้ากลั่นจะมีค�าพีเอชเท�ากับ 7 มีคุณสมบัติเป-นกลาง นํ้าฝนมีพี
เอชอยู�ในช�วง 5 - 6.5 มีสมบัติเป-นกรดอ�อน แหล�งนํ้าธรรมชาติ เช�น แม�นํ้า หรือทะเลสาบมี 
พีเอชอยู�อยู�ในช�วง 6 - 8  มีสมบัติเป-นกรดอ�อนถึงเป-นกลาง และนํ้าด่ืมมีพีเอชอยู�อยู�ในช�วง  6.5 - 8.0  
มีสมบัติเป-นกรดอ�อนถึงเป-นกลาง ซึ่งค�าพีเอชของนํ้าแต�ละประเภทจะมีค�าแตกต�างกันออกไปเน่ืองจาก
ปiจจัยทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย& โดยค�าพีเอชของนํ้าฝน นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ และ
สารละลายต�าง ๆ ภาพที่ 4.1 

 

ภาพท่ี 4.1 ค�าพีเอชของนํ้าฝน นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ และสารละลายต�าง ๆ 
ที่มา: Vigil et al (2003) 

 
4.1.1 ป�จจัยท่ีมีผลต�อของความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้า 

มีปiจจัยหลายอย�างที่มีผลค�าพี เอชของนํ้าทั้ งจากปiจจัยทางสภาพแวดล+อม 
ทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย& โดยปiจจัยสําคัญที่ทําให+พีเอชของนํ้าเป-นแปลงไป ดังน้ี 

1) ป�จจัยทางสภาพแวดล(อมทางธรรมชาติ เป-นปiจจัยสําคัญที่มีผลทําให+พีเอช 
ของนํ้าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป โดยปiจจัยทางธรรมชาติที่สําคัญที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลง 
ค�าพีเอชของนํ้ามีหลายประการซึ่งสามารถสรุปได+ ดังน้ี 

1.1) ปริมาณกlาซคาร&บอนไดออกไซด& (CO2) กlาซคาร&บอนไดออกไซด&เป-น
องค&ประกอบในบรรยากาศซึ่งมีปริมาณร+อยละ 0.03 ขององค&ประกอบทั้งหมด ส�วนในแหล�งนํ้า
แหล�งที่มาของคาร&บอนไดออกไซด&เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต ได+แก� การหายใจของพืชและสัตว&  
การย�อยสลายสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าซึ่ง นอกจากน้ีเกิดการแพร�จากของตะกอนดินท+องนํ้าและนํ้าฝนที่
ชะคาร&บอนไดออกไซด&ลงสู�แหล�งนํ้าและสภาพแวดล+อมของแหล�งนํ้า เช�น สภาพด�างของนํ้า 
(Alkalinity)  และปiจจัยที่มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร&บอนไดออกไซด&และค�าพีเอชของนํ้า
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อย�างมาก เกิดเน่ืองการหายใจและการย�อยสลายสารอินทรีย&ที่เพิ่มสูงข้ึนของสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า  
ส�งผลทําให+สภาพด�างของนํ้ามีการแปรผันในแต�ละช�วง ผลที่เกิดข้ึนดังกล�าวทําให+ค�าพีเอชของนํ้า
เปลี่ยนแปลงไป (อธิบายในหัวข+อ 4.2)  นอกจากน้ีบางครั้งแหล�งนํ้ามีการดูดซึมคาร&บอนไดออกไซด&
จากบรรยากาศได+ เมื่อแหล�ง นํ้ามีปริมาณคาร&บอนไดออกไซด&น+อยกว�าที่มีอยู� ในบรรยากาศ 
 (ศิวพันธุ& เนตรแพ, 2558)   

คาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้ามักอยู�ในรูปทางเคมีที่แตกต�างกันจึงส�งทําให+ 
ค�าพีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป โดยกlาซคาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้าจะทําปฏิกิริยากับนํ้าและ
เปลี่ยนมาอยู�ในรูปกรดคาร&บอนิก (Carbonic acid: H2CO3) จึงทําให+นํ้ามีคุณสมบัติเป-นกรดอ�อน
อย�างไรก็ตามค�าพีเอชของนํ้าจะไม�ลดตํ่ากว�า 4.5 ดังแสดงในสมการ 4.1  

 

 
 

หลังจากน้ันกรดคาร&บอนิกจะเกิดสูญเสียไฮโดรเจนอิออนไปหน่ึงหรือทั้งสอง
โมเลกุล ดังสมการ 4.2  จึงเปลี่ยนจากในรูปกรดคาร&บอนิก ไปอยู�ในรูปคาร&บอเนต (CO3

2-) และ 
ไบคาร&บอเนต (HCO3

– )   
 

              H2CO3            HCO3
– + H+ หรอื  HCO3

–              CO3
2- + H+                 (4.2) 

 

และเมื่อสารดังกล�าวเมื่อทําปฏิกิริยากับนํ้าเกิดการรวมตัวมีผลทําให+นํ้ามีสมบัติ
เป-นด�าง ดังแสดงสมการที่ 4.3 

 

 CO3
2- + H2O         H2CO3+ OH- หรอื HCO3

– + H2O                  H2CO3 + OH-  ( 4.3)    
 

  ดังน้ันจะเห็นได+ว�าคาร&บอนไดออกไซด& ไบคาร&บอเนต คาร&บอเนตและไฮดรอกไซด&เป-น 
ส�วนหน่ึงที่ทําให+พีเอชของนํ้าเกิดความสมดุล แต�ในกรณีที่ความเข+มข+นของสารตัวใดตัวหน่ึง
เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต�อค�าพีเอชของนํ้า หรือหากในกรณีที่พีเอชของนํ้าเปลี่ยนก็จะส�งผลให+
ความสัมพันธ&ดังกล�าวเปลี่ยนแปลงเช�นกัน เช�น เมื่อพีเอชมีค�าตํ่าลงถึง 4.5 คาร&บอนไดออกไซด&ในนํ้า
จะอยู�รูปคาร&บอนไดออกไซด&อิสระ แต�เมื่อพีเอชมีค�าอยู�ที่  8.3 จะถูกเปลี่ยนมาอยู�ในรูปคาร&บอเนต ดัง
แสดงในภาพที่ 4.2 และเมื่อคาร&บอนไดอิสระในแหล�งนํ้ามากข้ึนส�งผลทําให+ค�าพีเอชและความเข+มข+น
ของคาร&บอเนตลดตํ่าลงกว�าภาวะสมดุลในแหล�งนํ้า 

 

 

          CO2 + H2O                  H2CO3                        (4.1)
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ภาพท่ี 4.2 ความสัมพันธ&ของค�าพีเอชและอนินทรีย&คาร&บอน (Inorganic carbon) ในรูปต�าง ๆ 
ที่มา : Lawson (2003) 

 
การเปลี่ยนแปลงของค�าพีเอชในแหล�งนํ้าธรรมชาติข้ึนกับปiจจัยของพีเอชที่มีอยู�เดิม 

ของแหล�งนํ้า เช�น อุณหภูมิและระบบบัพเฟอร&ของนํ้า โดยทั่วไปแหล�งนํ้าธรรมชาติจะมีกระบวนการ
ทางเคมีเพื่อปรับค�าพีเอชของนํ้าให+เป-นกลางซึ่งเกิดจาการทําปฏิกิริยาของกรดคาร&บอนิกกับแคลเซียม
และแมกนีเซียมที่อยู�ในหินปูนและตะกอนดิน เช�น แคลเซียมคาร&บอเนต (CaCO3) ทําปฏิกิริยากับ    
กรดคาร&บอนิกจะถูกเปลี่ยนไปอยู�ในรูปแคลเซียมไบคาร&บอเนต (Ca(HCO3)2)  ส�วนแมกนีเซียม
คาร&บอเนต (MgCO3) จะถูกเปลี่ยนไปอยู�ในรูปแมกนีเซียมไบคาร&บอเนต (Mg(HCO3)2) ซึ่งเป-น 
รูปที่สามารถละลายนํ้าดังแสดงในสมการที่ 4.4 ซึ่งการทําปฏิกิริยาดังกล�าวทําให+นํ้ามีค�าพีเอชเป-น
กลาง 
 

 
 

 จากสถานการณ&ในปiจจุบันพบว�ากlาซคาร&บอนไดออกไซด&มีปริมาณเพิ่มข้ึนในหลายประเทศ
ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย&โดยเฉพาะการเผาไหม+เช้ือเพลิงที่มีคาร&บอนเป-นองค&ประกอบ 
ส� ง ผ ล ทํ า ใ ห+ ป ริ ม าณ กl า ซ ค า ร& บ อ น ไ ดอ อก ไซ ด& สู ง ข้ึ น เ กิ น ส ม ดุ ล ส� ง ผ ล ทํ า ใ ห+ ป ริ ม า ณ 
กlาซคาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้าเปลี่ยนแปลง มีผลทําเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบย+อนกลับจากขวา
ไปซ+ายของสมการที่ 4.1 ส�งผลทําให+มีปริมาณกรดคาร&บอนิกในแหล�งนํ้าเพิ่มข้ึนและทําให+พีเอชของนํ้า
ลดลงส�งผลทําให+นํ้ามีความเป-นกรดสูงข้ึน  โดยพบว�าพีเอชของนํ้าในมหาสมุทรมีค�าลดลงประมาณ 
0.018 ต้ังแต�ช�วง ปw ค.ศ. 1990 - 2015 (ภาพที่ 4.2) นอกจากน้ีกlาซคาร&บอนไดออกไซด&ยังมีผลทําให+
นํ้าฝนมีความกรดมากข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปตามธรรมชาตินํ้าฝนหรือหิมะที่ไม�มีการปนเป56อนของสารมลพิษ
จะมีค�าพีเอชประมาณ 5.6 ซึ่งค�าดังกล�าวประเมินได+จากความเข+มข+นของคาร&บอนไดออกไซด&ซึ่งเป-น
องค&ประกอบในบรรยากาศ โดยเป-นค�าสมดุลของคาร&บอนไดออกไซด&กับบรรยากาศ และนํ้าฝนน้ันต+อง
ไม�สัมผัสกับแร�คาร&บอเนตหรือหินปูน แต�ปiจจุบันการเพิ่มข้ึนของปริมาณกlาซคาร&บอนไดออกไซด&ใน
บรรยากาศมีผลทําให+มีนํ้าฝนมีค�าพีเอชลดลงจาก 6.6 เป-น 5.6 ซึ่งเกิดจากนํ้าฝนทําปฏิกิริยากับ 
กlาซคาร&บอนไดออกไซด&ในบรรยากาศทําให+เกิดกรดคาร&บอนิก และทําให+พีเอชของนํ้าฝนลดลง  

      CaCO3+ H2CO3            Ca(HCO3)2)   หรือ  MgCO3  Mg (HCO3)2              (4.4) 
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แต�อย�างไรก็ตามค�าพีเอชของนํ้าฝนดังกล�าวยังไม�จัดเป-นฝนกรดที่นํ้าฝนมีค�าพีเอชตํ่ากว�า 5.6 ลงมา  
และหากเกิดฝนกรดนํ้าฝนที่ตกลงสู�แหล�งนํ้าอาจมีผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปแต�จะมาก
หรือน+อยข้ึนอยู�กับระบบบัพเฟอร&ในแหล�งนํ้าและความเข+มข+นของกรดในนํ้าฝน 

 

                          ก.                                                                    ข. 

ภาพท่ี 4.3 การเพิ่มข้ึนของกlาซคาร&บอนได+ออกไซด&ในบรรยากาศ และการเปลี่ยนแปลงค�าพีเอช 
   ของนํ้าในมหาสมุทร 
  ก. ปริมาณคาร&บอนไดออกไซด&ที่เพิ่มข้ึนในบรรยากาศและการละลายของ   
     คาร&บอนไดออกไซด&อิสระในนํ้าส�งผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าลดลง  
            ข. การเปลี่ยนแปลงพีเอชเฉลี่ยของนํ้าในมหาสมุทรทั่วโลกต้ังแต�ช�วงปw ค.ศ. 1990 - 2015  
ที่มา :  IPCC (2013) 
 

1.2) อิทธิพลของลักษณะทางธรณีวิทยา ในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีแร�ธาตุ ได+แก� 
แคลเซียมคาร&บอเนต และไบคาร&บอเนต เป-นองค&ประกอบซึ่งแร�ธาตุเหล�าน้ันสามารถรวมตัวกับ
ไฮโดรเจนอิออน และไฮดรอกซิลอิออนทําให+พีเอชของนํ้าเกิดความสมดุลอยู�ในสภาพเป-นกลาง  
ซึ่งแร�ธาตุดังกล�าวที่พบในนํ้าไม�มีผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปมากนักจึง เรียกว�า “บัพเฟอร0
ของนํ้า” (Buffered water) คือ สารละลายบัฟเฟอร&ที่ จะทนต�อการเปลี่ ยนแปลง 
ค�าพีเอชเมื่อเติมสารละลายกรดหรือด�างลงไป แต�หากในแหล�งนํ้าธรรมชาติหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบ
แหล�งนํ้ามีดินและหินที่มีแร�ธาตุเป-นองค&ประกอบสูง เช�น หินปูน (Limestone) ที่มีองค&ประกอบของ
คาร&บอเนต ไบคาร&บอเนต รวมถึงมีเกลือต�าง ๆ เช�น โซเดียมคลอไรด& (Nacl) และแมกนีเซียมคลอไรด& 
(MgCl)  เป-นต+น สารดังกล�าวจะมีผลทําให+พีเอชของแหล�งนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล�าวจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับปริมาณแร�ที่เป-นตัวบัพเฟอร&ในนํ้า โดยหากนํ้าไหลผ�านหินช้ันหินพื้น 
(Bedrock) หรือดินหน+าแร� (Overburden) ที่มีแร�ที่เป-นตัวบัพเฟอร&น+อยอาจมีผลทําให+นํ้ามีความ 
เป-นกรดเพิ่มข้ึน เช�น นํ้าที่ไหลผ�านช้ันหินแกรนิต (Granite) จะทําให+นํ้ามีความเป-นกรดเล็กน+อย      
แต�หากนํ้าไหลผ�านดินที่มีช้ันหินปูนจะส�งผลทําให+นํ้ามีค�าพีเอชสูงข้ึนทําให+นํ้ามีสมบัติเป-นด�าง 
โดยเฉพาะนํ้าที่ไหลผ�านช้ันนํ้าใต+ดินมีโอกาสที่ไหลผ�านดินและช้ันหินต�าง ๆ เช�นนํ้าที่ไหลผ�าน 
ช้ันหินปูนที่ ช้ันนํ้าใต+ดินจะมีผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าสูงข้ึน โดยทั่วไปจะมีค�าพีเอชมากกว�า 9  
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ยกตัวอย�าง เช�น นํ้าที่ไหลผ�านเขาหินปูนในภาคใต+และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
จะพบว�านํ้ามีค�าพีเอชอยู�ในช�วง 8 - 9  ซึ่งหากเป-นแหล�งนํ้าป|ดที่มีแต�การระเหยอย�างเดียวระดับพีเอช
ของนํ้าจะเพิ่มสูงถึง 12 (สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ, 2549) ส�วนนํ้าทะเลโดยทั่วไปมีค�าพีเอชอยู�ประมาณ 
8.2  หรือบางครั้งพีเอชของนํ้าจะอยู�ในช�วง 7.5 -8.5 ซึ่งจะข้ึนอยู�กับปริมาณเกลือในแหล�งนํ้า เช�น 
เกลือแคลเซียมคาร&บอเนต โดยค�าพีเอชของนํ้าทะเลจะเพิ่มสูงข้ึนจนถึงจุดอิ่มตัวของแคลเซียม
คาร&บอเนตส�งผลทําทําให+นํ้าทะเลมีสมบัติเป-นด�าง ดังน้ันจะเห็นได+ว�าความเป-นด�างของแหล�งนํ้า 
ส�วนใหญ�เกิดจากการไหลผ�านช้ันหิน หรือดินที่มีปริมาณคาร&บอเนตสูง แต�อย�างไรก็ตามในบางครั้ง
แหล�งนํ้าธรรมชาติจะพบค�าความเป-นกรดเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย&ที่เกิดจากกรดฮิวมิกและ 
กรดฟูลวิกจากการสลายตัวของสารอินทรีย&ซึ่งสารดังกล�าวน้ีส�งผลทําให+ดินมีความเป-นกรดสูงข้ึน   
เมื่อดินดังกล�าวถูกชะล+างหรือเกิดการกร�อนเน่ืองจากการกระทําของนํ้าฝนหรือลมลงสู�แหล�งนํ้ามผีลทาํ
ให+นํ้ามีความกรดเพิ่มสูงข้ึน โดยกิตติภพ จันทรประวัติ (2558) พบว�าการย�อยสลายของใบสนส�งผล 
ทําให+ดินมีความเป-นกรด เมื่อนํ้าไหลผ�านบริเวณดินดังกล�าวก็ส�งผลทําให+นํ้ามีความเป-นกรดเพิ่มข้ึน ซึ่ง
บางครั้งจะมีค�าพีเอชอยู�ในช�วง 4.0 - 4.5  เช�น ในป�าพรุโตlะแดง ที่บริเวณผิวหน+าดินมีอินทรียวัตถุสูง
ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชเป-นช้ันหนาประมาณ 0.5 - 5.0 มิลลิเมตร ส�วนพื้นดินช้ันล�าง หรือ
พื้นดินเดิมจะมีลักษณะเป-นดินตะกอนเลนซึ่งจะมีกํามะถันเป-นองค&ประกอบจึงทําให+ดินในช้ันดังกล�าวมี
ความเป-นกรดสูง อีกทั้งการย�อยสลายเศษซากพืชที่เกิดอย�างช+าๆ เน่ืองจากนํ้าท�วมขังของนํ้าใน 
ป�าพรุโตlะแดงทําให+นํ้ามีค�าพีเอชอยู�ในช�วง 3.7 - 6.4  

1.3) กิจกรรมจากสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ&ธรรมชาติ กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตที่
เกิดจากกระบวนการสังเคราะห&แสงและการหายใจของพืชและสาหร�ายมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงพีเอช
ของนํ้าในแต�ละช�วงวัน ซึ่งในช�วงกลางวันถึงบ�ายพืชนํ้าและสาหร�ายมีการสังเคราะห&แสงทําให+มี 
การดึงคาร&บอนไดออไซด&อิสระจากนํ้าออกมาใช+ ส�งผลทําให+ค�าพีเอชของแหล�งนํ้ามีค�าเพิ่มสูงทําให+ 
นํ้ามีสมบัติเป-นด�าง ซึ่งพีเอชของแหล�งนํ้าจะเพิ่มสูงสุดในช�วงปลายบ�ายและมีค�าตํ่าสุดในช�วงก�อน 
พระอาทิตย&ตกเน่ืองจากช�วงเวลาดังกล�าวไม�มีการสังเคราะห&ด+วนแสงของพืช นอกจากกระบวน 
การหายใจของพืชนํ้าและสาหร�ายมีผลทําให+คาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึนซึ่งส�งผลทําให+ 
พีเอชของนํ้าลดลงและมีความเป-นกรดสูงข้ึนซึ่งจะพบมากในช�วงกลางคืน ดังแสดงในภาพ 4.4 

ภาพท่ี 4.4 การเปลี่ยนแปลงค�าพีเอชในแหล�งนํ้าในแต�ละช�วงวัน 

ที่มา : Fundamentals of environmental measurements (2013) 
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อีกทั้งหากแหล�งนํ้ามีสาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วก็จะทําให+พีเอชนํ้า

เปลี่ยนแปลง ศิวพันธุ& เนตรแพ (2558) อธิบายว�าสาหร�ายที่เจริญเติบโจจํานวนมากจะดึงกlาซ
คาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้าไปใช+ในกระบวนการสังเคราะห&แสงส�งผลทําให+พีเอชของนํ้ามี 
ค�าเพิ่มสูงข้ึนอยู�ในช�วงพีเอช 8 - 9 ซึ่งค�าพีเอชของนํ้าดังกล�าวอาจมีค�ามากว�า 10 หากแหล�งนํ้ามี 
ความลึกไม�มาก นอกจากน้ีระเบิดของภูเขาไฟ การย�อยสลายของแบคทีเรียกลุ�มแบคทีเรียรีดิวซ&ซัลเฟต 
(Sulfate reducing bacteria) อนุภาคที่ลอยมาจากไฟป�าที่เกิดจากธรรมชาติ รวมถึงการเกิด ฟ>าแลบ 
(Holmes-Farley, 2004) ล+วนมีผลทําให+นํ้าฝนที่มีความเป-นกรดสูงข้ึน เช�น ข้ีเถ+าที่เกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟจะมีซัลเฟอร&ไดออกไซด&   (SO2) เป-นองค&ประกอบซึ่ง เมื่อรวมตัวกับนํ้าฝน 
เกิดกรดซัลฟ|วริก (Sulfuric acid: H2SO4) ทําให+พีเอชของนํ้าฝนลดตํ่ากว�า 1.7 เกิดเป-นฝนกรด  (Acid 
rain) (Holmes-Farley, 2004) เมื่อนํ้าฝนที่ไหลผ�านกิจกรรมดังกล�าวไหลลงสู�แหล�งนํ้าจะมีผลทําให+พี
เอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากฝนกรดตกลงในแหล�งนํ้าที่มีตัวปรับบัพเฟอร&พีเอชที่ไม�ดีจะส�งผลทํา
แหล�งนํ้าน้ันมีความเป-นกรดมากข้ึนซึ่งจะส�งผลต�อคุณภาพนํ้าและเป-นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า
ได+  

1.4) อุณหภูมิ เป-นปiจจัยที่มีผลต�อการแตกตัวของอิอนในนํ้าโดยเมื่อแยกโมเลกุล
ของนํ้าจะอยู�ในรูปไฮโดรเจนอิออนและไฮดรอกซิลอิออนแสดงดังสมการ 4.5 ซึ่ง  ค�ามีคงที่ 
การแตกตัวของนํ้า (Ion-product constant :Kw) มีค�าเท�ากับ 1 x 10-14 ที่ 25 องศาเซลเซียส 
เน่ืองจากนํ้าบริสุทธ์ิแตกตัวเป-นอิออนจะให+ความเข+มข+นของไฮโดรเจนอิออนและไฮดรอกซิลอิออน
เท�ากัน 

                        H2O (l)                H+ (aq) + OH− (aq)                                    (4.5) 

ซึ่งหากอุณหภูมินํ้าเพิ่มข้ึนจะทําให+โมเลกุลของนํ้าเกิดการสั่นไหวมากข้ึน 
ส�งผลมีทําให+มีอิออนในรูปไฮโดรเจนอิออนเพิ่มสูงข้ึนและทําให+พีเอชของนํ้าลดลง โดยค�าคงที่ในการ
แตกตัวของนํ้าเมื่ออุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแสดงดังตารางที่ 4.1  ซึ่งแสดงให+เห็นว�าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน
จะส�งผลทําให+พีเอชของนํ้าลดลง เช�น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนจาก 0 เป-น 100  องศาเซลเซียส มีผลทํา
ให+พีเอชของนํ้าเปลี่ยนจาก 7.47  เป-น 6.14 ซึ่งทําให+นํ้ามีความเป-นกรดมากข้ึน 

 ตารางท่ี 4.1  การเปลี่ยนแปลงค�าพเีอชของนํ้าทีอุ่ณหภูมิทีแ่ตกต�างกัน    
     

อุณหภูมิ (oC) KW (mol2dm6) pH 
0 0.114x1014 7.47 

25 1.008x1014 7.00 
50 5.476x1014 6.63 
100 51.3x1014 6.14 

ที่มา : Westlab enrich. the world of science (2016) 
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2) ป�จจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย0 กิจกรรมการใช+ประโยชน&ที่ดินของมนุษย&
ที่แตกต�างกันมีอิทธิพลทําให+ค�าพีเอชของนํ้ามีการผันผวนซึ่งมีผลจากชนิดของสารมลพิษที่ปนเป56อนใน
แหล�งนํ้า  โดยกิจกรรมของมนุษย&ที่สําคัญที่มีผลทําให+พีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป มีดังน้ี 

2.1) การเผาไหม+เช้ือเพลิง การใช+เช้ือเพลิงฟอสซิล ได+แก� ถ�านหิน กlาซธรรมชาติ 
และนํ้ามันในโรงงานอุตสาหกรรมต�าง ๆ การผลิตกระแสไฟฟ>าและใช+เป-นเช้ือเพลิงในยานพาหนะ  
ซึ่งกิจกรรมดังกล�าวทําให+กlาซซัลเฟอร&ไดออกไซด& ออกไซด&ของไนโตรเจนและคาร&บอนไดออกไซด&
แพร�กระจายสู�บรรยากาศ ซึ่งกlาซเหล�าน้ีสามารถละลายได+ดีและทําให+นํ้ามีความเป-นกรด ดังน้ันเมื่อ
แพร�กระจายสู�บรรยากาศกlาซจะทําปฎิริยากับนํ้าในช้ันบรรยากาศ และเมื่อตกลงสู�โลกในรูปของฝน 
จะทําให+นํ้าฝนมีความเป-นกรด ซึ่งหากนํ้าฝนรวมตัวกับกlาซซัลเฟอร&ไดออกไซด&ทําให+เกิดกรดซัลฟ|วริก  
เมื่อนํ้าฝนรวมตัวกับออกไซด&ของไนโตรเจนทําให+เกิดกรดไนตริก (Nitric acid: HNO3) (ภาพที่ 4.5) 
และเมื่อรวมตัวกับกlาซคาร&บอนไดออไซด&ทําให+เกิดกรดคาร&บอนิกซึ่งทําให+นํ้าฝนมีค�าพีเอชลดลง 
ตํ่ากว�า 5.6 แต�อย�างไรก็ตามนํ้าฝนจะมีค�าความเป-นกรดมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับความเข+มข+นของ
กlาซเหล�าน้ันในบรรยากาศ โดยทั่วไปปรากฏการณ&ฝนกรดจะไม�เกิดใกล+กับแหล�งกําเนิดที่ปล�อยกlาซแต�
จะพบฝนกรดเกิดข้ึนในพื้นที่อยู�ไกลออกไปทางใต+ลม เ น่ืองจากการเกิดฝนกรดต+องอาศัย 
การทําปฏิกิริยาของกlาซที่เกิดข้ึนในบรรยากาศก�อนที่นํ้าฝนจะตกลงมา เช�น การเกิดฝนกรดใน
สหรัฐอเมริกามีแหล�งกําเนิดที่ปล�อยกlาซซัลเฟอร&ไดออกไซด&และออกไซด&ของไนโตรเจนอยู�บริเวณ 
รัฐโอไฮโอเคนต๊ักกี้  แต�ฝนกรดที่ เกิดข้ึนจะเกิดในประเทศแคนาดาซึ่งอยู�เหนือข้ึนไปหรือแถว 
นิวอิงแลนด&ซึ่งอยู�ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส�วนในยุโรปแหล�งปล�อยกlาซดังกล�าว คือ ประเทศทาง
ยุโรปตะวันตก แต�ประเทศที่ได+รับผลกระทบกลับเป-นประเทศในยุโรปเหนือบริเวณสแกนดิเนเวีย 
ดังน้ันหากแหล�งกําเนิดกlาซที่ทําให+เกิดฝนกรดอยู�ประเทศไทยจะทําให+ไม�พบฝนกรดแต�ปรากฏการณ&
ดังกล�าวอาจพบในประเทศลาว ประเทศจีนตอนใต+และทางตอนใต+ของพม�า ในทํานองเดียวกันฝนกรด
ที่ เกิดข้ึนในประเทศไทยอาจมีแหล�งกํ าเ นิดที่ เกิดจากประเทศอื่นโดยรอบโดยเฉพาะจาก 
ประเทศจีนตอนใต+ซึ่งมีการใช+ถ�านหินลิกไนต&ซึ่งมีกํามะถันเจือปนอยู�สูงเป-นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ>าเป-นจํานวนมาก (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556; ชมพูนุท สงกลาง, 2556)  
 

ภาพท่ี 4.5 แหล�งทีม่าของสารมลพิษและปฏิกริิยาการเกิดทีฝ่นกรด 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Wondyfraw (2014) 
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2.2) การทําการเกษตรกรรมและการทําป�าไม+ นํ้าเสียจากการเกษตรกรรม    หรือ

จากการทําป�าไม+ เน่ืองจากนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล�าวจะมีปริมาณธาตุอาหารที่เกิดจากการใช+ปุ�ยเคมี 
เช�น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ซึ่งธาตุอาหารเหล�าน้ีเมื่อไหลลงสู�แหล�งนํ้าจะมีผลทําให+พืชนํ้า และ
สาหร�ายเติบโตดีข้ึน ซึ่งผลดังกล�าวมีผลทําให+ปริมาณกlาซคาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้ามีปริมาณเพิ่ม
สูงในตอนกลางคืนส�งผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าลดลงนํ้ามีความเป-นกรดเพิ่มข้ึน และในช�วงกลางวันค�าพี
เอชของนํ้าจะเพิ่มสูงข้ึนทําให+นํ้ามีความเป-นด�างเน่ืองจากมีการนําคาร&บอนออกไซด&มาใช+ อีกทั้งการทํา
ป�าไม+และรูปแบบการจัดการป�าไม+ก็เป-นกิจกรรทมี่ทําให+แหล�งนํ้ามีความเป-นกรดมากข้ึน เน่ืองจากช้ัน
เรือนยอด (Canopy) ของต+นไม+สามารถจับยึดกlาซซัลเฟอร&ไดออกไซด&และออกไซด&ของไนโตรเจนได+
ดีกว�าพืชพันธุ&ชนิดอื่น ทําให+เมื่อฝนตกผ�านช้ันเรือนยอดของต+นไม+หรือการร�วงหล�นของใบไม+ในช้ัน
เรือนยอดลงสู�ดินซากใบไม+เกิดการย�อยสลายทําให+ดินเป-นกรดสูงข้ึน และหากนํ้าไหลผ�านพื้นที่ดังกล�าว
ก็จะมีผลทําให+นํ้ามีความเป-นกรด ซึ่งปรากฏการณ&ดังกล�าวเริ่มสังเกตพบในช�วง ค.ศ.1970 ในประเทศ
อังกฤษ ที่มีการปล�อยกlาซซัลเฟอร&ไดออกไซด&และออกไซด&ของไนโตรเจนปริมาณสูงส�งผลทําให+ทําให+
นํ้าผิวดินที่ไหลผ�านพื้นที่กิจกรรมการทําป�าไม+ก�อนลงสู�อ�างกักเก็บนํ้า (Catchments) มีผลทําให+นํ้าใน
อ�างเก็บนํ้ามีความกรดสูงข้ึ แต�อย�างไรก็ตามความสามารถในการดูดยึดกlาซต�าง ๆ ของต+นไม+จะ
แตกต�างกันออกไปตามชนิดของต+นไม+ เน่ืองจากต+นไม+แต�ละชนิดจะมีความสูงของช้ันเรือนยอด 
โครงสร+างต+นไม+ และดัชนีความกว+างของใบที่แตกต�างกันออกไป เช�น ต+นสนที่มีดัชนีความกว+างของใบ
น+อยกว�าไม+ผลัด เป-นต+น ซึ่งปiจจัยที่กล�าวมีผลต�อการดูดยึดสารต�าง ๆ ในบรรยากาศ นอกจากน้ีการ
ร�วงหล�นของใบไม+ที่ต�างชนิดกันมีผลทําให+เกิดการสะสมของกรดในดินที่แตกต�างกันออกไป โดย 
Stoner and Gee (1985) รายงานว�านํ้าที่ระบายออกจากพื้นที่ป�าไม+จะมีความเป-นกรดและปริมาณ
อะลูมีเนียมสูงกว�านํ้าที่ระบายออกจากพื้นที่ทุ�งหญ+า อีกทั้งพบว�าในช�วงที่มีการทําป�าสนความเป-นกรด
ของนํ้าที่ระบายออกจากพื้นที่ดังกล�าวจะลดลง  

นอกจากกลไกการดูดซึมธาตุอาหารของพืชเพื่อใช+ในการเจริญเติบโต เช�น 
แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) โซเดียม (Na) และโพแทชเซียม (P) จากดินทําให+แร�ธาตุในดินมี
ปริมาณที่ลดลง  เช�น แม�นํ้าทางตอนใต+ของประเทศโปแลนด&มีความเป-นด�างมากข้ึนซึ่งเกิดจากการใช+
สารเคมีทางการเกษตรทําให+มีผลทําให+มีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด& (NaOH) ในดินเพิ่มข้ึนและเมือ่นํ้า
ที่ไหลผ�านพื้นที่ดังกล�าวจะถูกชะลงสู�แหล�งนํ้าทําให+นํ้ามีค�าความเป-นด�างสูงข้ึนโดยมีค�าพีเอชของนํ้า
ประมาณ 8.9  นอกจากน้ีการใส�ปุ�ยเคมีหรือซากพืชซากสัตว&เพื่อบํารุงดินมีผลทําให+ความสามารถของ
บัพเฟอร&พีเอชของดินลดลง ส�งผลทําให+ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก และความสามารถ
ในการต�อต+านการสะสมของกรดในดินลดลง ซึ่งผลดังกล�าวทําให+ค�าพีเอชในดินลดลงส�งผลให+ดิน 
เป-นกรด หรือในกรณีที่ดินมีความเข+มข+นของอะลูมิเนียมในดินสูงส�งผลทําให+นํ้าที่ระบายหรือชะออก
จากพื้นที่ดังกล�าวมีความเป-นกรดเพิ่มข้ึนเช�นกัน นอกจากน้ีรูปแบบการทําป�าไม+หรือการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก็มีผลทําให+ดินแห+ง โดยเฉพาะในช�วงหน+าร+อนอินทรียวัตถุในดินในดินอินทรีย&จะเกิด 
ออกซิเดช่ัน (Oxidation) สูงข้ึนจึงมีผลทําให+เกิดกรดอินทรีย& และการสะสมของซัลเฟตในดิน อีกทั้ง
ในช�วงการทําป�าไม+การใช+นํ้าในปริมาณสูงก็จะส�งผลผลทําให+ดินแห+ง และอาจทําให+มีการกระจายของ
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กรดเพิ่มสูงข้ึน ดังน้ันหากนํ้าชะผ�าน หรือระบายจากพื้นทําป�าไม+ดังกล�าว ลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติก็มีผล
ทําให+แหล�งนํ้าจะทําให+มีความเป-นกรดเพิ่มข้ึน (Evans et al, 2014; Nisbet  and Evans, 2014)   

2.3) การทําเหมืองแร�  นํ้าที่ระบายออกจากการทําเหมืองแร� หรือเหมืองแร�ที่ถูก
ทิ้งร+างจะมีความเป-นกรดสูง หรือเรียกว�าการเกิดนํ้าเหมืองเป-นกรด (Acid mine) ซึ่งส�วนใหญ�นํ้า
เหมืองเป-นกรดเกิดจากแร�ซัลไฟด&ที่สําคัญ คือ แร�ไพไรต& (Pyrite; FeS2) ที่อยู�ในช้ันดินและหิน
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ซึ่งโดยปรกตินํ้าเหมืองเป-นกรดสามารถเกิดข้ึนได+เองอย�างช+า ๆ เน่ืองจากการ
สึกกร�อนผุพังตามธรรมชาติของช้ันดินและหิน แต�อัตราการเกิดนํ้าเหมืองกรดจะเพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็ว 
หากช้ันดินและหินซึ่งมีแร�ซัลไฟด&เป-นองค&ประกอบถูกรบกวนเน่ืองจากการทําเหมืองแร�ของทีเ่พิม่สงูข้ึน
ในปiจจุบัน เช�น การทําเหมืองแร�ถ�านหิน แร�ทองแดง แร�ทองคํา แร�เงิน แร�สังกะสีและแร�ตะกั่ว ที่ต+องมี
การขุดดินปริมาณมากข้ึนมา และเมื่อฝนตกลงมาชะล+างกองแร�ทําให+เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันระหว�าง
นํ้าฝนกับแร�ไพไรต&ในดินส�งผลทําให+นํ้าฝนมีความเป-นกรดที่เกิดจากกรดซัลฟูริก และเมื่อนํ้าฝนไหล
หรือนํ้าทิ้งที่ถูกระบายจากกิจกรรมดังกล�าวไหลลงสู�แหล�งนํ้าใต+ดินหรือแหล�งนํ้าผิวดินจะทําให+แหล�งนํ้า
มีค�าความเป-นกรดเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีนํ้าฝนสามารถชะล+างแร�โลหะหนักต�าง ๆ และซัลเฟตที่เป-น
อ ง ค& ป ร ะ กอบ ในก อ ง ดิ นแล ะหิ นล ะ ล าย ออก ม า  เ มื่ อ นํ้ า ดั ง ก ล� า ว ไห ล ล ง สู� แ ห ล� ง นํ้ า 
จะส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว&นํ้า (Todd and Reddick, 1997) ตัวอย�างเช�น กรณี
แม�นํ้า Rio Tinto  หรือแม�นํ้าสีแดงในประเทศสเปน ที่ได+รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร�ทองแดง
และเงินทําให+แม�นํ้าดังกล�าวมีความเป-นกรดและนํ้ามีสีแดงเข+ม เน่ืองจากมีแร�เหล็กละลายอยู�ในนํ้า 
และยังพบปริมาณของโลหะหนักชนิดต�าง ๆ ในนํ้าสูง ทําเกิดปiญหาสิ่งแวดล+อมที่รุนแรง หรือในกรณี
ลําห+วย Britannia ในประเทศแคนาดาที่ไหลผ�านเหมืองแร�ร+าง ส�งผลทําให+นํ้าในห+วยดังกล�าวมีความ
เป-นกรดสูงและทําให+ให+สิ่งชีวิตไม�สามารถดํารงชีวิตอยู�ได+ รวมทั้งมนุษย&ไม�สามารถนํานํ้าในลําห+วยมา
ใช+ในการบริโภคหรือการเกษตรกรรมได+ (นันทนา กันยานุวัฒน&, 2550) 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แม�นํ้า Rio Tinto ในประเทศสเปน ที่พบความเป-นกรดสูงและมสีีแดงเข+มเน่ืองจาก 
  การทําเหมืองแร� 
ที่มา : https://sites.google.com/site/top10wonders/home/4-maena-si-daeng-rio-tinto-
 river 
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2.4) นํ้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การปล�อยนํ้าเสียจากกิจกรรมภายใน

ครัวเรือนของคนในชุมชน เช�น ผงซักฟอก นํ้ายาล+างจานและสบู� เป-นต+น ทําให+แหล�งนํ้ามีความเป-น
ด�างเพิ่มสูงข้ึน ส�วนการระบายนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมที่มีองค&ประกอบของสารเคมีต�าง ๆ ที่มีความ
เป-นกรดและด�างมาใช+ในกระบวนการผลิตลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติโดยตรงทําให+แหล�งนํ้ามีค�าพีเอช
เปลี่ยนจากเดิม เช�น นํ้าเสียที่ระบายออกโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ>าที่มีการใช+กรดใน
กระบวนการผลิต ทําให+นํ้าเสียจากกระบวนการดังกล�าวมีค�าพีเอชเท�ากับ 2 จึงควรทําการบําบัดนํ้าเสีย
ให+เป-นกลางและเป-นไปตามเกณฑ&คุณภาพนํ้าก�อนปล�อยลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติ (Vigil, 2003)  

4.1.2 ผลกระทบของค�าความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้าต�อระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย0 
แหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปมีความเป-นกลางหรือมีความเป-นกรดอ�อน มีค�าพีเอชของนํ้า

อยู�ในช�วง 5 - 9  แต�หากพีเอชของแหล�งนํ้าธรรมชาติดังกล�าวเกิดการเปลี่ยนแปลงจะส�งผลกระทบต�อ
คุณภาพนํ้าและเกิดอันตรายต�อสัตว&นํ้าได+หลายประการซึ่งสามารถสรุปได+ ดังน้ี 

1) ความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้ามีผลต�อการละลายและความเป�นพิษของสาร 
ในนํ้า พีเอชเป-นปiจจัยสําคัญในการควบคุม และมีผลต�อรูปทางเคมีของสารต�าง ๆ  ในแหล�งนํ้า ซึ่งหากพีเอช
ของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต�อลักษณะของสารเคมีในแหล�งนํ้าทั้งยังมีผลต�อการละลายนํ้า 
และความพิษของสารต�างๆ ได+แก�  สารเคมี  เช�น แอมโมเนีย ซัลไฟล& ไซยาไนด& และสารฆ�าแมลงต�าง  ๆ 
รวมถึงธาตุอาหาร เช�น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  และโลหะหนัก เช�น ตะกั่ ว ทองแดง  
และแคดเมียม เป-นต+น ส�งผลทําให+ความเป-นพิษสารสูงข้ึนหรือน+อยลง โดยทั่วไปโลหะหนักจะมีความเป-นพิษ
สูงข้ึนเมื่ออยู�ในสภาพเป-นกรดเน่ืองจากโลหะหนักละลายนํ้าได+ดีทําให+ความเข+มข+นและความเป-นพิษของ 
โลหะหนักในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึน จากรายงานของ US EPA (2001) พบว�าเมื่อค�าพีเอชของนํ้าตํ่ากว�า 8  
จะทําให+โลหะหนักแคดเมียมอยู�ในรูปวาเลนซี +2 (Cd2+ ) มากกว�านํ้าที่มีค�าพีเอชสูงกว�า 8  และโลหะ
แคดเมียมในอรูปดังกล�าวสามารถละลายนํ้าได+ดีจึงเกิดความเป-นต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้ามากกว�ารูปอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล+องกับ รายงานของ  Awad and Chun Chu (2009)  พบว� าแคดเมียม 
มีความเป-นพิษต�อหนอนริ้นนํ้าจืด Chironomus tentans มากข้ึนเมื่อค�าพีเอชของนํ้าลดลง  
เช�นเดียวกับการศึกษาของ Somparn (2016) ที่พบว�าแคดเมียมที่พีเอช 4 จะส�งผลทําให+อัตราการ
รอดชีวิตของหนอนรินนํ้าจืด C. javanus ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับที่พีเอช 8 และ 10 นอกจากน้ี 
พีเอชของนํ้ายังมีผลต�อการดูดซับของโลหะหนักในส�วนระหว�างตะกอนดินท+องนํ้ากับส�วนของนํ้า 
เน่ืองจากโลหะหนักละลายนํ้าได+ดีในสภาพที่เป-นกรด  ดังน้ันหากแหล�งนํ้ามีความเป-นกรดเพิ่มข้ึนจะทาํ
ให+อิออนของโลหะหนัก เช�น อะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง และแคดเมียม เป-นต+น เคลื่อนที่จากส�วน
ตะกอนดินท+องนํ้าซึ่งเป-นส�วนของแข็ง (Solid phase) ไปยังส�วนของนํ้าหรือส�วนของเหลว (Liquid  
phase ) และทําให+นํ้ามีระดับไฮโดรเจนอิออนเพิ่มข้ึน ซึ่งผลดังกล�าวทําให+โลหะหนักที่ดูดซับในตะกอน
ดินท+องนํ้าลดลงมีผลทําให+ความเข+มข+นของโลหะหนักในส�วนของนํ้าเพิ่มข้ึนจึงมีความเป-นพิษต�อสัตว&
นํ้าสูงข้ึน (Lucan – Bouche et al., 1997; Playle, 1998)  จากรายงานของ Osmond et al. 
(1995)  พบว�าที่ความเข+มข+นของอะลูมิเนียมอยู�ระหว�าง 0.1 - 3.0 มิลลิกรัมต�อลิตร มีผลต�อ 
การจํากัดอัตราการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ&ของสัตว&นํ้าและทําให+สัตว&นํ้ามีอัตราการตายที่เพิ่ม
สูงข้ึน นอกจากน้ีการเคลื่อนที่ของโลหะหนักในนํ้าสามารถเข+าสู�สิ่งมีชีวิตได+ในขณะที่หายใจ และทําให+
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เกิดผลกระทบต�อลักษณะทางสรีระวิทยาของสัตว&นํ้า โดยเฉพาะพวกปลา เช�น ปลาเรนโบว&เทราต& 
(Rainbow trout) และกรณีที่แหล�งนํ้ามีความเป-นด�างมากข้ึน เช�น นํ้ามีพีเอชของเท�ากับ 9 จะทําให+
แอมโมเนียรวมตัวกับนํ้าเปลี่ยนรูปไปเป-นแอมโมเนียมอิออน (NH4

+) ดังสมการ 4.6 ซึ่ง เป-น 
รูปที่ไม�เป-นพิษต�อสัตว&นํ้า แต�อย�างไรก็ตามหากค�าพีเอชของนํ้าสูงกว�า 9 เกิดปฏิกิริยาย+อนกลับทําให+
แอมโมเนียถูกปลดปล�อยลงสู�แหล�งนํ้า ส�งผลทําให+มีความเป-นพิษสูงต�อสัตว&นํ้ามีผลทําให+เหงือกและ
ผิวหนังของสัตว&นํ้าถูกทําลายและทําให+อัตราการตายของสัตว&นํ้าเพิ่มสูงข้ึนตามระดับความเข+มข+นของ
แอมโมเนียที่เพิ่มข้ึน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของแอมโมเนียมดังกล�าวยังทําให+นํ้ามีความเป-นด�างเพิ่มข้ึน 
(Fundamentals of environmental measurements, 2013)   

 
                NH3 + H+

             O              NH4
+ + OH–       (4.6) 

 

นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงค�าพีเอชของนํ้ามีผลกระทบต�อนํ้าในทะเลสาบ 
ในระยะยาว เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของค�าพีเอชของนํ้าเพียงเล็กน+อยมีผลทําให+การละลายนํ้าของ
ฟอสฟอรัสและธาตุอาหารต�าง ๆ ในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งส�งผลทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายเจริญเติบโต
ได+ดีและทําให+แหล�งนํ้ามีความเป-นกรดเพิ่มสูงข้ึน (Washington State Department of ecology, 
1991) เช�น ในทะเลสาบโอลิโกโทรฟ|ก (Oligotrophic lake) ซึ่งมีสารอาหารน+อยและมีปริมาณของ
ออกซิเจนละลายสูง แต�หากทะเลสาบดังกล�าวมีปริมาณสารอาหารมากข้ึนทําให+ทะเลสาบดังกล�าวอยู�
ในภาวะยูโทรฟ|ก (Eutrophic lake) คือ แหล�งนํ้ามีสารอาหารสูง มีปริมาณพืชนํ้าและสาหร�ายสูงแต�
จะปริมาณออกซิเจนละลายตํ่า และมีความเป-นด�างสูงข้ึนเน่ืองจากคาร&บอนไดออกไซด&ในแหล�งนํ้าถูก
ดึงไปใช+ในกระบวนการสังเคราะห&แสงของพืชและสาหร�าย ส�งผลทําให+สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�ในแหล�งนํ้า
เกิดความเครียด (Stress) ถึงแม+ระดับพีเอชของแหล�งนํ้ากลับมาอยู�ในช�วงที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต  
(ภาพที่ 4.7) 

 

ภาพท่ี 4.7 การเปลี่ยนแปลงของสารอนินทรีย&คาร&บอน (∑CO2) และพีเอชในทะเลสาบโอลิโกโทรฟ|ก
   และทะเลสาบยูโทรฟ|ก โดยอุณภูมิ (To)  และออกซิเจนละลายนํ้า (O2)  
ที่มา : FAO (2016) 
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  2) ความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้ากระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า เน่ืองจากสัตว&นํ้าและพืช
นํ้าสามารถดํารงชีวิตในระดับพีเอชที่เฉพาะเจาะจง เช�น ปลาเทราต&จะดํารงชีวิตได+ในนํ้าที่มีพีเอช 
อยู�ในช�วง 5.0 - 6.5 หรือกบดํารงชีวิตได+ในนํ้าที่มีพีเอชอยู�ในช�วง 4.0-6.5 และหอยดํารงชีวิตชีวิตได+
ในช�วงพีเอช  6.0 - 6.5  โดยค�าพีเอชของนํ้าที่สัตว&นํ้าแต�ละชนิดสามารถอาศัยอยู�ได+ดังแสดงดังภาพที่ 
4.8 ซึ่งหากค�าพีเอชของนํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน+อยก็จะส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้าได+   

 

ภาพท่ี 4.8 ช�วงของค�าพีเอชที่สัตว&นํ้าแต�ละชนิดอาศัยอยู�ได+ 
ที่มา: Fundamentals of environmental measurements (2013) 

 
โดยทั่วไปพีเอชของนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตอยู�ในช�วงพีเอช 6.5 - 8.2  

แต�หากแหล�งนํ้ามีค�าพีเอชสูงหรือตํ่ากว�าน้ีจะมีผลทําสัตว&นํ้าเกิดความเครียด ซึ่งมีผลต�อการหายใจทํา
ให+เกิดการระคายเคืองของเหงือกปลาและแมลงนํ้า ทําให+เหย่ือหุ+มเซลล&เกิดอันตราย และมีผลต�อ 
การสืบพันธุ& ได+แก� ทําให+การฟiกไข�ของปลาลดลง มีผลต�อทํางานของเอนไซม& กระบวนการทางด+าน
สรีรวิทยา พฤติกรรม  อัตราการรอดชีวิตและทําให+ตายได+  เช�น นํ้าที่มีความเป-นกรดจะส�งผลต�อระดับ
โซเดียมในเลือดหรือออกซิเจนของปลา และยังส�งผลต�อการทํางานของเหงือกปลาซึ่งความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจะแตกต�างกันตามชนิดของปลา ซึ่งปลาบางชนิดสามารถอาศัยในนํ้าที่มีที่มี 
ความเป-นกรด เช�น ปลาบลูlคเทราซ& (Brook trout) สามารอาศัยอยู�นํ้าที่มีค�าพีเอชตํ่ากว�า 5 ขณะที่ 
ปลาแบสปากเล็ก (Smallmouth bass) ค�อนข+างได+รับผลกระทบหากนํ้ามีพีเอชมีค�าประมาณ 6 แต�
อย�างไรก็ตามนํ้าที่มีความเป-นกรดที่สูงข้ึนแม+ไม�ทําให+ปลาตายแต�จะทําให+ปลาเกิดความเครียด รบกวน
การเจริญเติบโตมีผลต�อพฤติกรรมการกินอาหาร นอกจากน้ีมีผลทําให+ไข�ปลาไม�ฟiกตัวหากนํ้ามี 
ความเป-นกรด โดยZahangir et al (2015) พบว�าค�าพีเอชของนํ้าที่เหมาสมในการดํารงชีวิตและ
พัฒนาการของ ปลาม+าลาย (Zebrafish : Danio rerio) อยู�ในช�วง 6.8 - 6.4 แต�หากนํ้ามีค�าพีเอช
สูงข้ึนเป-น 9.0 -10.0 หรือพีเอชลดลงอยู�ในช�วง 5.0 - 6.0 ส�งผลทําให+จํานวนของไข�ปลาที่ผลิตต�อวัน 
และอัตราการฟiกไข�ของปลาลดลง (ภาพที่ 4.9) ซึ่งสอดคล+องกับรายงานของ Gao et al. (2011) ที่
พบว�าค�าพีเอชของนํ้าตํ่ากว�าหรือสูงกว�า 7 จะมีผลทําให+การปฎิสนธิ (Fertilization) และการฟiกไข�
ของปลา Far Eastern Catfish (Silurus asotus) ลดลง   
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ภาพท่ี  4.9 จํานวนไข�ปลา Danio rerio 
    โดย กลุ�มควบคุม (pH 6.8-7.4) และกลุ�มทดลองที่มีสมบัติเป-นกรด (pH 5.0-6.0)  
    และนํ้าที่มีสมบัติเป-นด�าง (pH 9.0-10.0) 
ที่มา : Zahangir et al (2015) 
 

 ดังน้ันหากค�าพีเอชของนํ้ามากกว�า 11 จะมีผลทําให+ปลาตายหมดและเหลือ
เฉพาะสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถอาศัยอยู�ได+ในนํ้าที่มีค�าพีเอชตํ่ากว�า 3 หรือมากกว�า 10 แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 นอกจากน้ีความเป-นกรดของนํ้ายังกระทบต�อระบบห�วงโซ�อาหารในแหล�งนํ้า เช�น  
แมลงชีปะขาวค�อนข+างอ�อนแอในแหล�งนํ้าที่มีความเป-นกรด เน่ืองจากความเป-นกรดของนํ้ามีผลทําให+
ปริมาณของโซเดียมในเลือดลดลง และมีอัตราการตายเพิ่มข้ึนทําให+สัตว&บริโภคแมลงชีปะขาว(Mayfly)  
มีจํานวนลงและเกิดการอพยพย+ายถ่ินไปพื้นที่อื่นเน่ืองจากอาหารที่ลดลง  

 
ตารางท่ี 4.2 การประเมินค�าพีเอชของนํ้าต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
 

ระดับพีเอช ผลต�อสัตว0นํ้า 
3.0 - 3.5 ปลาไม�สามารถรอดชีวิตในช�วงพีเอชน้ีได+เกิน 1 ช่ัวโมง นอกจากน้ีพืชนํ้าบางชนิดและ

สัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังบางชนิดสามารถพบได+ในระดับพเีอชน้ี 
3.5 - 4.0 ปลาบางชนิดตาย เช�น ปลาแซลมอน 
4.0 - 4.5 ไม�พบปลา กบ และแมลงนํ้า 
4.5 - 5.0 ไม�พบแมลงชีปะขาว และแมลงนํ้าหลายชนิด และไข�ของปลาไม�ฟiกตัว 
5.0 - 5.5 แบคทีเรียที่เป-นผู+ย�อยสลายที่อาศัยบรเิวณพื้นท+องนํ้าตาย จะเกิดกาสะสมของใบไม+ 

และซากพืชซากสัตว& และทําให+ธาตุอาหารทีจ่ําเป-นถูกจํากัดและรบกวนวัฏจักรการ
หมุนเวียนสารอาหาร แพลงตอนเริ่มหายไป ไม�พบพวกหอย กลุ�มของ 
ฟiงไจเริ่มเจริญเติบโตเข+ามาแทนที่กลุ�มแบคทีเรีย 
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ตารางท่ี 4.2 การประเมินค�าพีเอชของนํ้าต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า (ต�อ) 

ระดับพีเอช ผลต�อสัตว0นํ้า 
5.5 - 6.0 โลหะ เช�น อะลูมเินียมและตะกั่ว ในตะกอนดินท+องนํ้ามีความเป-นพิษสิ่งมีชีวิตในนํ้า

มากข้ึนเมื่อนํ้ามีคุณสมบัติเป-นกรด 
6.0 - 6.5 ไม�พบกุ+งนํ้าจืด ไม�ค�อยมีผลโดยตรงต�อปลา เว+นแต�คาร&บอนไดออกไซด&อิสระมีมาก 

มากกว�า 100 มิลิกรัมต�อลิตร 
6.5 - 8.2 ระดับที่เหมาะสมต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
8.2 - 9.0 ไม�มีอันตรายโดยตรงกับปลามาก แต�มีผลทางอ+อมเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของระดับ

สารเคมีในแหล�งนํ้า 
9.0 - 10.5 ไม�ค�อยเป-นอันตรายโดยตรงต�อปลา 
10.5 -11.0 ทําให+ปลาบางชนิดตายอย�างรวดเร็ว เช�น ปลาแซลมอน  แต�หากสัมผัสในระยะยาวมี

ผลทําให+สัตว&นํ้าบางชนิดตาย เช�น ปู และ ปลากะพง เป-นต+น 
11.0 -11.5 ทําให+ปลาทุกชนิดตาย 
ที่มา : Robyn  et al (2017) 

3) ผลกระทบต�อมนุษย0  ค�าพีเอชของนํ้าที่เกินเกณฑ&มาตรฐานคุณภาพนํ้าที่กําหนด
อยู�ในช�วง 6.5  - 8.5 ดังน้ันหากนํ้ามีค�าพีเอชสูงหรือตํ่ากว�าจะทําให+เกิดการระคายเคืองต�อผิวหนัง 
หรือตา ซึ่งหากนํ้ามีถึงแม�ว�านํ้าที่มีค�าพีเอชมากกว�า 8 จะมีความเป-นด�างนํ้ามากข้ึนแต�ยังคงไม�ส�งผลต�อ
สุขภาพมนุษย& แต�อย�างไรก็ตามมีผลต�อการใช+ประโยชน& เช�น หากนํานํ้าไปชงกาแฟจะทําให+กาแฟ 
มีรสขมข้ึน หรือมีผลต�อการผลิต นํ้าประปาและมีผลทําให+ประสิท ธิภาพการทํางานของ 
เครื่องทําความร+อนลดลง เป-นต+น นอกจากน้ี การใช+คลอรีนเพื่อกําจัดเช้ือโรคในกระบวนการผลิต
นํ้าประปาต+องควบคุมให+ค�าพีเอชของนํ้าไม�ตํ่ากว�า 8  ซึ่งหากพีเอชของนํ้าตํ่ากว�าน้ีจะทําให+ท�อนํ้าเกิด
การกัดกร�อนโลหะหนักออกมา เช�น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทําให+นํ้าที่ปนเป56อนมีรสและสีที่เปลี่ยนไป 
ตลอดจนหากนํานํ้าไปใช+ในการซักผ+าทําให+เสื้อผ+าเกิดคราบหรือซิงค&อ�างเกิดสนิม โดยค�าพีเอช 
ของนํ้าประปาจะมีค�าแตกต�างกันตามวัสดุและอุปกรณ&ที่ใช+ในระบบการผลิตและขนส�งนํ้าประปา แต�
โดยทั่วไปพีเอชของนํ้าประปาจะอยู�ในช�วงพีเอช 6.5 - 9.5 แต�หากนํ้าประปามีค�าพีเอชสูงหรือ 
ตํ่าเกินไปอาจเกิดจากอุบัติเหตุจากระบบผลิตนํ้าประปา เช�น ท�อสึกกร�อน ผนังปูนกร�อนทําให+เกิด 
การปนเป56อนของโลหะและเศษปูนในนํ้าส�งผลทําให+พีเอชนํ้าเปลี่ยนแปลงไป  

4.1.4 การวัดและประเมินค�าความเป�นกรดเป�นด�างของนํ้า 
พีเอชของนํ้าเป-นดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าที่ใช+เป-นเกณฑ&ประเมินแหล�งกําเนิดของมลพิษ

ทางนํ้า มีผลต�อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า มีผลต�อการละลายของสารและความเป-นพิษของสาร
ต�างๆ ในแหล�งนํ้า และเป-นดัชนีในการควบคุมในกระบวนการระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบในการผลิต
นํ้าประปา ดังน้ัน ค�าพีเอชของนํ้านอกจากมีความสําคัญในตัวเองแล+วยังเป-นดัชนีที่ผลต�อคุณภาพนํ้า
ด+านอื่นๆ ซึ่งการวิเคราะห&ค�าพีเอชของนํ้าทําได+โดยการตรวจวัดโดยตรงในแหล�งนํ้าภาคสนาม หรือเก็บ
ตัวอย�างนํ้าไปวิเคราะห&ในห+องปฏิบัติการ โดยการตรวจวัดค�าพีเอชสามารถทําได+หลายวิธีข้ึนอยู�กับ
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วัตถุประสงค& ความละเอียดและความถูกต+องที่ต+องการใช+งาน ซึ่งการตรวจวัดค�าพีเอชของนํ้าแบ�งเป-น 
3 วิธี ดังน้ี 

1) การตรวจวัดค�าความเป�นกรดเป�นด�างด(วยกระดาษลิตมัส (Litmus paper) 
โดยวิธีการตรวจวัดทําได+โดยจุ�มปลายข+างหน่ึงของกระดาษลิตมัสที่เป-นแถบสีลงในนํ้าตัวอย�าง  แล+วยก
กระดาษลิตมัสออกจากนํ้าตัวอย�าง สลัดเบาๆ ให+นํ้าส�วนเกินออก และนํากระดาษลิตมัสไปเทียบกับ
ตารางเทียบสีและอ�านค�าพีเอช ซึ่งวิธีการน้ีสามารถบ�งช้ีค�าพีเอชของนํ้าได+เบื้องต+น ความละเอียดน+อย 
และมีค�าใช+จ�ายค�อนข+างตํ่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ  โดยลักษณะของกระดาษลิตมัสที่นิยมใช+กันทั่วไป ดัง
แสดงในภาพที่ 4.10 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 การตรวจวัดค�าความเป-นกรดเป-นด�างด+วยกระดาษลิตมัส 
ที่มา : http://www.measure1.co.th/product- th 

 
2) การเทียบสีกับสารละลายมาตรฐานท่ีทราบค�าความเป�นกรดเป�นด�าง การ

ตรวจวัดพีเอชของนํ้าโดยวิธีน้ีเป-นการเติมอินดิเคเตอร& (pH indicator) ลงในตัวอย�างนํ้า ซึ่งมีช�วงของ
ค�าพีเอชสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร&ได+เรียกว�าค�าพีเอชของอินดิเคเตอร& แสดงดัง
ตารางที่ 4.3  

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงช�วงพีเอชของอินดิเคเตอร&ทีส่ําคัญ ๆ และนิยมใช+ในห+องปฏิบัติการ  
  

 
อินดิเคเตอร0 

สีท่ีเปลี่ยน ช�วงค�าพีเอช 

กรด ด�าง กรด ด�าง 
Picric acid  Colorless  Yellow  0.1  0.8  
Paramethyl red  Red  Yellow  1.0  3.0  
2,6-Dinitrophenol  Colorless  Yellow  2.0  4.0  
Bromophenol blue  Yellow  Blue  3.0  4.6  
Congo red  Blue  Red  3.0  5.0  
Methyl orange  Red  Yellow  3.1  4.4  
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ตารางท่ี 4.3 แสดงช�วงพีเอชของอินดิเคเตอร&ทีส่ําคัญ ๆ และนิยมใช+ในห+องปฏิบัติการ (ต�อ) 
  

 
อินดิเคเตอร0 

สีท่ีเปลี่ยน ช�วงค�าพีเอช 

กรด ด�าง กรด ด�าง 
Ethyl orange  Red  Yellow  3.4  4.5  
Alizarin red S  Yellow  Purple  3.7  5.0  
Bromocresol green  Yellow  Blue  3.8  5.4  
Methyl red  Red  Yellow  4.2  6.2  
Propyl red  Red  Yellow  4.6  6.6  
Methyl purple  Purple  Green  4.8  5.4  
Chlorophenol red  Yellow  Red  4.8  6.4  
p-Nitrophenol  Colorless  Yellow  5.0  7.0  
Bromocresol purple  Yellow  Purple  5.2  6.8  
Bromthymol blue  Yellow  Blue  6.0  7.6  
Brilliant yellow  Yellow  Orange  6.6  8.0  
Neutral red  Red  Amber  6.7  8.0  
Phenol red  Yellow  Red  6.7  8.4  
m-Nitrophenol  Colorless  Yellow  6.7  8.6  
Phenolphthalein  Colorless  Pink  8.0  9.6  
Thylmolthalein  Colorless  Blue  9.3  10.6  
2,4,6-Trinitrotoluene  Colorless  Orange  12.0  14.0  

ที่มา: ไพฑูรย& หมายมั่นสมสุข (2543) 
 

3)  การตรวจวัดด(วยเคร่ืองวัดพีเอช (pH meter) การตรวจวัดค�าพีเอชของนํ้า 
โดยใช+เครื่องพีเอชมิเตอร& (ภาพที่ 4.11)  ซึ่งเป-นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช+ในการตรวจวัดค�าพีเอชของนํ้า
เน่ืองจากมีความละเอียดสูง มีความเที่ยงตรง สะดวกต�อการใช+งาน และสามารถทวนสอบเครื่องมือได+
ตามมาตรฐานสากล การวัดค�าพีเอชของตัวอย�างนํ้าโดยการวัดค�าความต�างศักย&ไฟฟ>า (mV) ของ 
อิออนในนํ้านํ้าตัวอย�าง หรือสารละลาย โดยใช+แท�งแก+วอิเล็กโทรด (Glass electrode) หรือโพรบแก+ว 
เปรียบเทียบกับอิเล็กโทรดอ+างอิง (Reference electrod) ที่เป-นเซลล&มาตรฐานที่ทราบค�าศักย&ไฟฟ>า
ซึ่งก�อนการใช+งานจะต+องเตรียมความพร+อมของเครื่อง (Warm up) อย�างน+อย 30 นาที และทําการ
ทวนสอบตามคู�มือของเครื่อง (Instrument calibration) จากน้ันทําการตรวจวัดตัวอย�างนํ้าโดยใช+ 
อิลิโทรดจุ�มลงในนํ้าตัวอย�างและทําการอ�านค�าที่วัดได+ (APHA, 1989) และเพื่อลดความผิดพลาดใน 
การวิเคราะห&ต+องตรวจวัดอุณหภูมิของตัวอย�างนํ้าควบคู�ไปด+วย  

การประเมินค�าพีเอชที่มีต�อคุณภาพนํ้าว�านํ้ามีความเหมาะสมในการใช+ประโยชน&
ประโยชน&หรือไม� ข้ึนอยู�กับประเภทของกิจกรรมที่นํา นํ้าไปใช+ประโยชน& เช�น ตามประกาศ
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คณะกรรมการสิ่งแวดล+อมแห�งชาติ,  (2537) นํ้าผิวดินประเภทต�าง ๆ ควรมีค�าพีเอชอยู�ในช�วง 5 - 9  
ซึ่งช�วงพีเอชดังกล�าวเป-นช�วงที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าโดยทั่วไป ซึ่งหากนํ้ามีพีเอชสงูหรอื
ตํ่ากว�าน้ันจะส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าได+ สําหรับนํ้าประปาและนํ้าด่ืมควรมีค�าพีเอชอยู�
ในช�วง 6.5 - 8.5  ส�วนในการการเพาะเลี้ยงปลาอยู�พีเอชของนํ้าแนะนําสําหรับอยู�ในช�วง 6.8 - 8.5   
ซึ่งการประเมินค�าพีเอชของคุณภาพนํ้าแสดงดังตารางที่ 4.4 

 

ภาพท่ี 4.11 พีเอชมเิตอร& 
ที่มา : ผู+เรียบเรียง 

 
ตารางท่ี 4.4  การประเมินค�าพีเอชของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ด+านต�าง ๆ 
 

ค�าพีเอช ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 
5 -  9 ระดับนํ้าผิวดินประเภทต�างๆ  คณะกรรมการส่ิงแวดล+อมแห�งชาต ิ

(2537) 
ระดับนํ้าท้ิงจากอาคารท่ีสามารถใช+ประโยชน& ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร& 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล+อม  
เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า กรมประมง (2530) 

น+อยกว�า 5 
หรือมากกว�า 9 

 เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า คณะกรรมการส่ิงแวดล+อมแห�งชาต ิ
(2537) 

5.5 - 9.0 นํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล+อม (2548) 

นํ้าท้ิงจากระบบบาํบัดนํ้าเสียชุมชน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล+อม (2553) 
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ตารางท่ี  4.4  การประเมินค�าพีเอชของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ด+านต�าง ๆ (ต�อ) 
 

ค�าพีเอช ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 
5.5 - 9.0 ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากฟาร&มสุกร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล+อม (2548) 
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากสถานีบริการ
นํ้ามัน 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชติ
และส่ิงแวดล+อม (2549) 

6.5 - 8.5 เหมาะสมสําหรับนํ้าประปา  WHO (2011) 
เหมาะสมในอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2521) 
เหมาะสมสําหรับนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุ 
ท่ีป|ดสนิท 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (2524) 

ควบคุมนํ้าท่ีระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน กรมชลประทานท่ี (2554) 
ควบคุมนํ้าท้ิงจากบ�อเพาะเล้ียงสัตว&นํ้ากร�อย ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล+อม (2547) 
6.5-9.0 ควบคุมนํ้าท้ิงจากบ�อเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าชายฝi�ง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล+อม (2550) 
7.0 - 8.0 เหมาะสมสําหรับนํ้าบาดาลท่ีใช+บริโภค ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล+อม (2551) 
6.5 - 8.4 เหมาะสมสําหรับนํ้าชลประทาน มาตรฐานด+านชลประทาน (2554) 
6.5 - 8.5 เหมาะสมสําหรับเล้ียงปลา Reid (1961) 
 
4.2  สภาพกรดและสภาพด�างของนํ้า  
 สภาพกรด (Acidity) และสภาพด�างของนํ้า (Alkalinity) เป-นความสามารถทําให+ด�างและ
กรดเป-นกลาง ซึ่งทั้งสองดัชนีมีความสัมพันธ&กับความสามารถต+านทานการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
ของนํ้า (Buffering capacity) ซึ่งเป-นการเปลี่ยนแปลงค�าพีเอชของนํ้าแม+ว�าจะมีการเติมกรดหรือ 
ด� างลง นํ้า ซึ่ ง นํ้ าที่ มี สภาพด�า งสู งจะสามารถทําให+ กรดเป- นกลางซึ่ งมีผลทําให+ค� าพี เอช 
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน+อย เช�นกันสภาพกรดมากสามารถทําให+ด�างเป-นกลางซึ่งมีผลทําให+ 
ค�าพีเอชเปลี่ยนแปลงเล็กน+อย 

4.2.1 สภาพกรด 
สภาพกรดเป-นความสามารถของนํ้าในการแตกตัวให+โปรตอนหรือไฮโดรเจนอิออน 

[H+] เพื่อทําให+ด�างเป-นกลาง ซึ่ งสภาพกรดของนํ้าธรรมชาติเกิดจากหลายปiจจัย ได+แก�  
กlาซคาร&บอนไดออกไซด& อิออนของโลหะบางประเภท กรดแก�จากกรดอินทรีย& เช�น กรดซัลฟ|วริก  
กรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอ หรือกรดอ�อน เช�น กรดคาร&บอนิก กรดแทนนิก ฮิวมิก และฟูลวิก  
รวมถึงกรดอนินทรีย&และเกลือของกรดแก�ในนํ้า เช�น อะลูมิเนียมซัลเฟต หรือเกลือเหล็ก (Fe2+)  
เป-นต+น   

1) สาเหตุของสภาพกรดของนํ้า  เกิดจาก สภาพกรดจากกlาซคาร&บอนไดออกไซด& 
และสภาพกรดจากกรดแร� ดังน้ี (อุไรวรรณ อินทร&ม�วง, 2542) สามารถอธิบายได+ ดังน้ี 
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  1.1) สภาพกรดที่เกิดจากกlาซคาร&บอนไดออกไซด& (Carbodioxide acidity) จะ
ทําให+ค�าพีเอชของนํ้ามีค�ามากกว�า 4.5  เน่ืองจากกlาซคาร&บอนไดออกไซด&เมื่อละลายนํ้าจะได+ 
กรดคาร&บอนิคที่เป-นกรดอ�อน ซึ่งกรดดังกล�าวเมื่อไหลลงสู�แหล�งนํ้าที่มีหินปูนเป-นองค&ประกอบจะทํา
หินปูนละลายอยู�ในรูปแคลเซียมไบคาร&บอเนต (Ca(HCO3)2) คาร&บอนิค (H2CO3) และส�วนที่เหลือจะ
แตกตัวให+ไฮโดรเจนอิออนต�อไป (อธิบายในหัวข+อ 4.1.1) 
  1.2) สภาพกรดที่เกิดจากกรดแร� (Mineral acids)  สภาพกรดชนิดน้ีทําให+นํ้า 
มีค�าพีเอชตํ่ากว�า 4.5  ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากการชะล+างหรือไหลผ�านดินที่เป-นกรด ดินที่มีซัลไฟด& หรือ
ดินกํามะถัน รวมถึงเป-นองค&ประกอบในยารักษาโรคพืชหรือปุ�ยบางชนิด และนํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแยกโลหะออกจากแร� หรือการสังเคราะห&สารประกอบอินทรีย& 
รวมถึงนํ้ากรดจากเหมืองแร�ร+าง (อธิบายในหัวข+อ 4.1.1) และจากเกลือของโลหะจากแร�บางชนิด เช�น  
เฟอริกอิออน (Fe3+ ) และอะลูมิเนียมอิอน (Al2+)  เป-นต+น รวมถึงเกิดจากการออกซิไดซ&ของ 
เหล็กซัลไฟด&โดยแบคทีเรียกลุ�มซัลเฟอร&ออกซิไดซิงค& (Sulphur oxidizing bacteria) เช�น
Thiobacillus และ Thiomicrospora  ดังสมการ 4.7 และสมการ 4.8 แต�โดยทั่วไปแล+วจะพบว�า
ภาวะนํ้าที่มีสภาพกรดที่เกิดจากกรดแร�ไม�บ�อยนัก ยกเว+นกรณีที่มีปiญหามลพิษทางนํ้าอย�างรุนแรง เช�น 
กรดซัลฟ|วริก  กรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอริคในนํ้าที่ถูกระบายออกมาจากเหมืองแร�ซึ่งมีผลทําให+
เกิดกรดอินทรีย&ในนํ้า   
 

 

 

 

 

 

 

2) ผลกระทบของสภาพกรดของนํ้าต�อระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย0 
สภาพกรดของนํ้าไม�จัดเป-นสารมลพิษแต�สามารถทําให+นํ้าเกิดการกัดกร�อน และ

ส�งผลกระทบต�อกระบวนการทางชีวเคมี เน่ืองจากสภาพกรดของนํ้าเป-นอุปสรรคต�อการตกตะกอน
ของสารเคมี หรือมีผลไปลดปริมาณเหล็กและแมงกานีส รวมทั้งยังมีผลเต�อพารามิเตอร&นํ้าอื่น เช�น 
 ค�าพีเอช สภาพความเป-นด�าง และความกระด+างของนํ้า เป-นต+น โดยทั่วไปสภาพกรดของนํ้าไม�เป-น
อันตรายต�อสุขภาพมนุษย& แต�หากสภาพกรดของนํ้าที่เกิดจากกรดอินทรีย&จะมีผลทําให+นํ้ามีรส 
ไม�น�าด่ืม และไม�เหมาะในการนําใช+อุปโภคและบริโภค และทําให+เกิดการระคายเคืองตา ผิวหนัง หรือ
ระบบทางเดินอาหารได+  

3) การวัดและประเมินสภาพกรดของนํ้า 
  สภาพกรดของนํ้าเป-นดัชนีคุณภาพนํ้าที่สามารถใช+บ�งบอกถึงความสามารถ 
กัดกร�อนของนํ้าได+ ดังน้ันข+อมูลสภาพกรดของนํ้าจึงสามารถนําไปประกอบการพิจารณาความ

 

         2FeS2 + 3H2O + 7O2                    2FeSO4 + 3H2O + 7O2 + 2H2SO4                   (4.7)   

         2H2SO4                    2H++ SO-2
4                                                             (4.8) 

ส�วนเฟอร&รสัซลัเฟตที่ได+จะถูกออกซิไดซ&เป-นเฟอริกซลัเฟตดังสมการ 4.9 และ 4.10 

          2FeSO4                  2Fe3+ ++ 3SO-2
4                                                         (4.9) 

         2Fe3++3H2O             Fe (OH)3+ 3H+                                                       (4.10) 
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เหมาะสมของนํ้าในการนําไปใช+ประโยชน&ในกิจกรรมต�าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช+บ�งช้ีเบื้องต+น 
ของแหล�งที่มาสารมลพิษที่ทําให+นํ้ามีสภาพเป-นกรด และสามารถใช+ประกอบการประเมินความสมัพนัธ&
ของพารามิเตอร&นํ้าอื่น เช�น พีเอช สภาพด�าง และความกระด+าง  
  สําหรับการวิเคราะห&หาสภาพกรดของนํ้าทําได+โดยนํานํ้าตัวอย�างมาสะเทนิกบัด�าง
แก� โดยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐานด�างโซเดียมไฮดรอกไซด& (NaOH) จนกระทั่งถึงจุดสมมูล
หรือจุดยุติของการไตเตรต โดยใช+สีอินดิเคเตอร&หรือค�าพีเอชเป-นจุดยุติ โดยวีธีวิเคราะห&สภาพกรดมี 2 
วิธีมาตรฐานที่นิยม คือ  
            3.1) วิธีอินดิเคเตอร& (Indicator Method) วิธีน้ีเหมาะสําหรับการวิเคราะห&หา
สภาพกรดของนํ้าธรรมชาตินํ้าทิ้งที่ไม�มีสีและความขุ�นน+อย เน่ืองจากจะไปรบกวนสีของอินดิเคเตอร&ใน
การไตเตรต       
  3.2) วิธีโพเทนช่ันเมตริก (Potentiometric Method) วิธีน้ีเหมาะสําหรับ 
การวิเคราะห&หาสภาพกรดของนํ้าที่มีสีและความขุ�นมากจนไม�สามารถจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีของ
อินดิเคเตอรจึงใช+การวัดค�าพีเอชขณะไตเตรตเพื่อดูจุดยุติ& 
  สําหรับการวิเคราะห&สภาพกรดแบ�งออกเป-น 2 ลักษณะ คือ (1) การหาสภาพกรด
ที่จุดยุติมีค�าพีเอชเท�ากับ 4.5 โดยใช+เมทิลออเรนจ&เป-นอินดิเคเตอร& โดยเรียกจุดเปลี่ยนสีของเมทิลออ
เรนจ&ว�า Methyl orange acidity ซึ่งค�าสภาพกรดที่วิเคราะห&ได+เป-นกรดที่เกิดจากกรดแร� (Mineral 
acidity) และ (2) การหาสภาพกรดที่ มี จุด ยุ ติที่พี เอช  8.5 โดยใช+ฟwนอล&ทาลีนเป- น 
อินดิเคเอตร& เรียกจุดเปลี่ยนสีฟwนอล&ทาลีนว�า Phenolphthalein acidity  โดยค�าที่วิเคราะห&ได+เป-น
ค�าสภาพกรดทั้งหมดของนํ้า (Total acidity) ซึ่งรวมถึงกlาซคาร&บอนไดออกไซด&และกรดอ�อนทั้งหมด 
มีหน�วยเป-นมิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต (mg/L as CaCO3)  สภาพกรดเองไม�ถือว�า
เป-นสารมลพิษที่เป-นอันตรายต�อสัตว&นํ้าเพียงแต�ใช+เป-นดัชนีแสดงให+เห็นถึงความสัมพันธ&ระหว�าง
สารประกอบต�าง ๆ ที่มีอยู�ในนํ้าผลที่อาจเกิดอันตรายต�อสัตว&นํ้าและทําให+ความเป-นพิษของสารพิษ
บางชนิดเปลี่ยนแปลงไป  

4.2.2 สภาพด�าง  
สภาพด�าง (Alkalinity) หมายถึง ความสามารถของนํ้าในการรับโปรตอน หรือ

ไฮโดรเจนอิออน [H+] เพื่อทําให+กรดเป-นกลาง ซึ่งความเป-นด�างของนํ้าส�วนใหญ�เกิดจากไบคาร&บอเนต 
(HCO3

-) คาร&บอเนต (CO3
2-) และไฮดรอกไซด&อิออน (OH-) ของธาตุแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม(Mg) 

โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) หรือแอมโมเนีย (NH3) แต�ส�วนใหญ�ที่พบเกิดจากแคลเซียมและ
แมกนีเซียมไบคาร&บอเนต ซึ่งไบคาร&บอเนต คาร&บอเนต และไฮดรอกไซด&อิออน (OH-) เกิดการรับ
โปรตอนจากนํ้าดังสมการ 
 
 

 

 

 HCO3
- + H+      CO2 + H2O               (4.11) 

 CO3
2-  + H+      HCO3

-              (4.12) 
 OH -   + H+      H2O               (4.13) 
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จากสมการข+างต+นส�งผลทําให+ค�าพีเอชของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งในนํ้าหากพบอิออนตัวใด
ตัวหน่ึงในทั้ง 3 ชนิด ที่กล�าวมาจะทําให+นํ้ามีค�าเป-นด�างเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแล+วความเป-นด�างใน 
แหล�งนํ้าธรรมชาติมาจากจากแคลเซียมคาร&บอเนต (CaCO3) ซึ่งถูกกร�อนหรือถูกชะล+างจากหินปูน 
หรือดินที่มีด�างและแร� เช�น แร�โดโรไมต&  (Dolomite: CaMg (CO3)2) แร�แคลไซด& (Calcite: CaCO3)   
เป-นต+น  โดยจากศึกษาของ Vernier (2013) พบว�าสภาพด�างของแหล�งนํ้าในสหรัฐอเมริกาจะมี 
ความแตกต�างกัน ซึ่งพบว�าแหล�งนํ้ากว�าครึ่งในภาคตะวันออกจะมีสภาพด�างมากกว�า 300 มิลลิกรัม 
ต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งที่สูงกว�าแหล�งนํ้าที่อยู�ทางภาคตะวันตกที่มีสภาพด�างของนํ้า 
อยู�ในช�วง 178 - 224  มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งเกิดเน่ืองจากแหล�งนํ้าใน 
ภาคตะวันออกมีหินปูนที่สูงกว�าแหล�งนํ้าที่อยู�ทางภาคตะวันตก ส�วนภาคเหนือแหล�งนํ้าจะมีสภาพด�าง
ค�อนข+างตํ่าอยู�ในช�วง 7 - 49 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต เน่ืองจากพื้นที่ดังกล�าวมี
ปริมาณหินปูนตํ่าซึ่งเกิดจากการกระทําของธารนํ้าแข็ง นอกจากน้ีสภาพด�างของนํ้ายังเกิดจาก 
พวกบอเรต ฟอสเฟต ซิลิเกตและเกลือของกรดอินทรีย& เช�น กรดฮิวมิก เป-นต+น สภาพด�างของนํ้า 
มีประโยชน&ในการช�วยรักษาพีเอชของนํ้าไม�ให+เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วเกินไปซึ่งแหล�งนํ้าที่มี 
สภาพด�างสูงจะสามารถรักษาพีเอชของนํ้าไม�ให+เปลี่ยนแปลงได+ดีกว�าแหล�งนํ้าที่สภาพด�างตํ่า ดังน้ัน
สภาพด�างของนํ้าจึงเป-นเหมือนบัพเฟอร&ที่ช�วยป>องกันคุณภาพนํ้าและสิ่งมีชีวิตไม�ให+ได+รับผลกระทบ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงค�าพีเอช โดยเฉพาะในพื้นที่แหล�งนํ้าที่ได+รับผลกระทบจากฝนกรดเน่ืองจาก
คุณสมบัติของสภาพด�างสามารถทําให+กรดกลายเป-นกลางได+   

1) การเกิดสภาพด�างในแหล�งนํ้าธรรมชาติ สภาพด�างของนํ้า ธรรมชาติเกิดจาก  
2 สาเหตุ คือ เกลือจากกรดอ�อนและเบสแก�และเบสอ�อน ดังน้ี 
  1.1)  เกลือของกรดอ�อน (Salt of weak acid)  ได+แก� ไบคาร&บอเนต บอเรต 
ฟอสเฟต (PO4

-3) ซิลิเกต (SiO3
-)  ซัลไฟด& (HSO4

-) และ อะซิเตท (CH3COO- ) เป-นต+น และเกิดจาก
กรดเกลือของกรดอินทรีย&ที่ทนทานต�อการออกซิเดช่ันทางชีววิทยา เช�น กรดฮิวมิก นอกจากน้ียังเกิด
จากการชะล+างจากสารที่เป-นด�างที่อยู�ในดิน หิน หรือแร� และเมื่อสารเหล�าน้ันทําปฏิกิริยากับนํ้าและ
คาร&บอนไดออกไซด&จะได+ด�างในรูปไบคาร&บอเนตเป-นส�วนใหญ� ดังสมการ 4.14 
  

 

 สภาพด�างของนํ้าที่เกิดจากกรดจากธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย& ได+แก� ซัลไฟด& 
ที่เกิดจากนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช�น โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตเอทานอล และ
โรงงานผลิตอาหารที่เกี่ยวข+องกับกระบวนการหมักที่มีการนํากรดซัลฟ|วริกมาในการความคุมพีเอช 
ส�งผลทําให+  นํ้าเสียจากโรงงานดังกล�าวมีความเข+มข+นของซัลเฟตสูง ซึ่งเมื่ออยู�ในสภาวะไร+อากาศ 
แบคทีเรียรีดิวซ&ซัลเฟต (Sulfate reducing bacteria; SRB) จะรีดิวซ&ซัลเฟตให+กลายเป-นซัลไฟด&ใน
สภาพนํ้าเป-นกรด หรือนํ้าเสียจากเหมืองแร�ที่เป-นกรดเมื่อถูกระบายลลงสู�แหล�งนํ้า บัพเฟอร&ของนํ้าจะ
มีการปรับสภาพกรดให+เป-นกลางส�งผลทําให+แหล�งนํ้ามีสภาพด�างมากข้ึน โดย Kaushal et al. (2013)  
รายงานว�าแม�นํ้าในเขตตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสภาพด�างเพิ่มข้ึนเน่ืองแหล�งนํ้าต+องมี
การปรับพีเอชให+เป-นกลางมากข้ึนหลังรับนํ้าเสียที่ระบายจากเหมืองแร�ที่เป-นกรด นอกจากน้ีการใช+ปุ�ย

               CO2  + H2O + CaCO3      Ca(HCO3)2                                      (4.14)  
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ทางการเกษตร เช�น การใส�ปุ�ยเคมีฟอสฟอรัสทําให+เกิดการสะสมฟอสเฟตในดิน เมื่อดินเหล�าน้ีถูกฝน
ชะล+างลงสู�แหล�งนํ้าทําให+แหล�งนํ้ามีสภาพด�างสูงข้ึน (Addy et al., 2004)  และสภาพด�างของนํ้ายัง
เกิดจากกlาซที่ เกิดจากกระบวนการเผาไหม+เ ช้ือเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคมนาคม 
(SO2+NOx) มีผลทําให+เกิดฝนกรดซึ่งฝนกรดดังกล�าวเมื่อตกลงมาจะไปกัดกร�อนหินปูนส�งผลทําให+เมื่อ
นํ้ามีสภาพด�างมากข้ึน (Kaushal et al, 2010)  ซึ่งปฏิกิริยาของฝนกรดที่ทําให+แม�นํ้ามีปริมาณไบ
คาร&บอเนตเพิ่มสูงข้ึนและนํ้ามีสภาพเป-นด�าง แสดงดังสมการ 4.15 ซึ่งไบคาร&บอเนตจะมีผลทําให+นํ้ามี
ค�าพีเอชมากกว�า 9.4 แต�หากในแหล�งนํ้ามีคาร&บอเนต และไบคาร&บอเนตนํ้าจะมีค�ามากกว�า 8.4   
: 
 
 

   1.2) เบสแก�และเบสอ�อน (Strong and weak base) ได+แก�         
ไฮดรอกไซด&  (OH )  เช�น โซเดียมไฮดรอกไซด& โพแทสเซียมไฮดรอกไซด& สารประกอบอื่นที่มีไฮดรอก
ไซด&เป-นองค&ประกอบหรือคาร&บอเนต และในบางสภาวะนํ้าธรรมชาติอาจมีไฮดรอกไซด&และคาร&บอเนต
อยู�ในปริมาณสูง เช�น ในแหล�งนํ้าผิวดินที่มีปริมาณพืชนํ้า และสาหร�ายสาหร�ายจํานวนมากจึงมีการดึง
คาร&บอนไดออกไซด&จากนํ้ามาใช+ในกระบวนการสังเคราะห&แสงจนกระทั่งปริมาณคาร&บอนไดออกไซด&
อิสระหมดไป จึงต+องดึงคาร&บอนไดออกไซด&จากระบบบับเฟอร&ของนํ้ามาใช+ โดยใช+คาร&บอนไดออกไซด&
จากการสลายตัวของไบคาร&บอเนตอิออน (HCO3

-) แสดงดังสมการ 
 

 
 
 

  ส�งผลทําให+แหล�งนํ้าที่มีการเจริญเติบโตของพืชนํ้าและสาหร�ายชุกชมมีปริมาณ
คาร&บอเนตสูงและมีพีเอชสูงมากกว�า 8.3  และหากไบคาร&บอเนตในแหล�งนํ้าให+คาร&บอนไดออกไซด&ไม�
เพียงพอพืชนํ้า และสาหร�ายจะดึงคาร&บอนไดออกไซด&จากคาร&บอเนตอิออน (CO3

2-) เข+ามาใช+ทดแทน 
และทําให+เหลือไฮดรอกไซด&อิออน (OH-) ในนํ้ามีผลทําพีเอชของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนอยู�ในช�วงพีเอช 9-10 
แสดงดังสมการ 4.17 
 

 
 

 

สาหร�ายในแหล�งนํ้าจะดึงคาร&บอนไดออกไซด&ออกมาใช+จนกระทั่งพีเอชของนํ้าอยู�
ในช�วง 10 -11 ซึ่งเป-นระดับที่เป-นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต (ภาพที่ 4.8 และตารางที่ 4.2) ซึ่งหาก 
ในแหล�งนํ้ามีปริมาณแคลเซียมอิออน (Ca2+) ละลายอยู�มาก เช�น ในนํ้าทะเลหรือนํ้าในบ�อเลี้ยง 
กุ+งกรามที่มีแคลเซียมละลายอยู�มาก การเพิ่มของปริมาณคาร&บอเนต จากกระบวนการผลิตกlาซ
คาร&บอนไดออกไซด&จากไบคาร&บอเนต เมื่อสาหร�ายนําไปใช+ในกระบวนการสังเคราะห&แสงแคลเซียมอิ
ออนจะทําปฏิกิริยากับคาร&บอเนตเปลี่ยนมาอยู�รูปแคลเซียมคาร&บอเนตซึ่งจะตกตะกอนลงสู�ท+องนํ้า
แสดงดังสมการ 4.18 

 

          2CaCO3 + H2SO4  2Ca+2 + 2HCO3
− + SO4

−2                      (4.15) 
 

 

                              2 HCO3
-              CO3

2- + H2O +CO2                             (4.16) 

                               CO3
2-+ H2O                 HCO3

-
 + OH-                              (4.17) 
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นอกจากน้ี หม+อไอนํ้า (Boiler water) ในโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าดังกล�าวจะมี 
ค�าพีเอชสูงข้ึนเน่ืองจากความร+อนจากการต+มนํ้าจะมีผลทําให+ไบคาร&บอเนตที่อยู�ในนํ้าเปลี่ยนเป-น
คาร&บอเนตและคาร&บอเนตดังกล�าว ถูกเปลี่ยนเป-นไฮดรอกไซด&และคาร&บอนไดออกไซด& หากต+มนํ้า 
จนเดือดจะเหลือเฉพาะไฮดรอกไซด&ซึ่งเป-นด�างแก� ซึ่งในบางกรณีนํ้าในหม+อนํ้ามีสภาพด�างสูงมีพีเอช 
อยู�ในช�วง 10 -11 (กรรณิการ& สิริสิงห&,2544; นิคม ละอองศิริวงศ& และยงยุทธ ปรีดา ลัมพบุตร, 2546) 
นอกจากน้ีการนําปูนขาว เช�น แคลเซียมคาร&บอเนต  หรือโดโรไมต&  มาปรับปรุงดินกรด หรือในบ�อดิน
ที่เพาะเลี้ยสัตว&นํ้าทําให+แหล�งนํ้ามีสภาพด�างสูงข้ึน ซึ่งจาการศึกษาชอง Thunjaiet al. (2004) และ 
Wudtisin and Boyd (2006) พบว�าการเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย มีการนําปูนขาวเข+ามาใช+
เน่ืองจากดินส�วนใหญ�เป-นกรดจึงมีผลทําให+นํ้าในบ�อดินมีสภาพด�างมากกว�า 100 มิลลิกรัมต�อลิตรใน
รูปแคลเซียมคาร&บอเนต และบ�อดินบางพื้นที่มีการสะสมพวกคาร&บอเนตอิสระจากคาร&บอเนตที่ไม�
ละลายนํ้าส�งผลทําให+นํ้ามีสภาพด�างเพิ่มข้ึน  

ดังน้ันจึงสรุปได+ว�าสภาพด�างของนํ้ามีสาเหตุหลักมาจากไบคาร&บอเนต (HCO3
-) 

คาร&บอเนต (CO3
2-) และไฮดรอกไซด&อิออน (OH-) โดยความสามารถทําให+นํ้ามีสภาพด�างและค�าพีเอช

เรียงลําดับจากมากไปน+อยคือไฮดรอกไซด&อิออน > คาร&บอเนต > ไบคาร&บอเนต ตามลําดับ โดย
ความสัมพันธ&ของคาร&บอนไดออกไซด& กับการเกิดสภาพด�างในรูปต�าง ๆ ในแหล�งนํ้า และระดับพีเอช
ดังตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ความสัมพันธ&ระหว�างสภาพด�างในรปูต�าง ๆ และค�าพีเอชในแหล�งนํ้า 
 

ระดับพีเอช สภาพด�างในรูปท่ีพบในแหล�งนํ้า 
11.3 -9.4 สภาพด�างเกิดจากไฮดรอกไซด&ออิอน อย�างเดียว 

สภาพด�างเกิดจากไฮดรอกไซด&ออิอน และคาร&บอเนต 

9.4 -8.3 สภาพด�างเกิดจากคาร&บอเนตอย�างเดียว 
สภาพด�างเกิดจากคาร&บอเนตและไบคาร&บอเนต 

8.3 - 4.6 

 

สภาพด�างเกิดจากไบคาร&บอเนตอย�างเดียว 
สภาพด�างเกิดจากไบคาร&บอเนตและคาร&บอนไดออกไซด&  

น+อยกว�า 4.6 มีความเป-นกรดทีเ่กิดจากกรดอนินทรีย& และกlาซคาร&บอนไดออกไซด& 
(ไม�มีผลทําให+เกิดสภาพด�าง) 

ที่มา: McDonald (2006) 

 

 

 

                          Ca2++ CO3
2-              CaCO3

-                                       (4.18) 
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2) ผลของสภาพด�างของนํ้าต�อระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย0  
สภาพด�างของนํ้ามีความสําคัญในการช�วยปรับไม�ให+พีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป

อย�างรวด แต�หากสภาพด�างของนํ้ามมีากเกินสมดุลจะก�อให+เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้า และ
มนุษย&หลายประการ ดังน้ี 

2.1) ผลกระทบของสภาพด�างของนํ้าต�อระบบนิเวศทางนํ้า สภาพด�างของนํ้า 
มีความสําคัญในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้าอย�างมาก โดยสาหร�ายและ
ปลาจะเจริญเติบโตได+ดีในสภาพนํ้าที่เป-นด�างที่เพิ่มข้ึน ซึ่งความสัมพันธ&ดังกล�าวจะเป-นความสัมพันธ&
ทางบวกระหว�างปริมาณสภาพด�างของนํ้า และผลผลิตของปลาที่พบในแหล�งนํ้าธรรมชาติที่ไม�มีสาร
มลพิษ และอนินทรีย&ละลายนํ้ารวมถึงธาตุอาหาร (Moyle, 1946) และเน่ืองจากคุณสมบัติของ 
สภาพด�างจะมีความสามารถช�วยควบคุมไม�ให+พีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งหากพีเอชของ
นํ้าเปลี่ยนอย�างอย�างรวดเร็วจะทําให+สิ่งมีชีวิตในนํ้าได+รับอันตรายโดยทั่วไปสัตว&นํ้าสามารถอาศัยอยู�ใน
นํ้าที่มีสภาพด�างในช�วงที่กว+างระหว�าง  75 - 200 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งเป-น
ช�วงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสัตว&นํ้า แต�สภาพด�างของนํ้าต+องไม�ตํ่ากว�า 20 มิลลิกรัมต�อลิตร
ในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต โดยแหล�งนํ้าที่มีสภาพด�างสูงจะสามารถรักษาไม�ให+พีเอชของนํ้า
เปลี่ยนแปลงได+ดีกว�าแหล�งนํ้าที่มีสภาพด�างตํ่า โดยทะเลสาบหรือในบ�อเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าจะมีพีเอช
แปรผันในแต�ละช�วงวันจากระหว�างพีเอช 6 -10 ซึ่งหากแหล�งนํ้ามีสภาพด�างตํ่ากว�า 20 มิลลิกรัมต�อ
ลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนตจะมีผลทําให+พีเอชของนํ้าเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว (ภาพที่ 4.4)  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวส�งผลทําให+สัตว&นํ้าเกิดความเครียดและกินอาหารน+อยลง ทําให+การ
เจริญเติบโตลดลงและสัตว&นํ้าตายในที่สุด จากรายงานของ Zhou and Boyd (2014) พบว�าใน 
ช�วงเวลาบ�ายของวัน ความเข+มข+นของแอมโมเนียในบ�อเลี้ยงปลาดุกมีสภาพด�างอยู� ในช�วง  
100 – 150 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต และบ�อยครั้งที่แหล�งนํ้ามีสภาพด�าสูงกว�าน้ีจน
มีผลทําให+ปลาดุกมีการเจริญเติบโตของลดลง และจะเป-นอันตรายต�อปลาดุกมากข้ึนหากแหล�งนํ้ามี
สภาพด�างตํ่ากว�าค�าดังกล�าว ในขณะที่ Teears  et al. (2015) พบว�าแหล�งนํ้าที่มีค�าสภาพนํ้าด�าง
เท�ากับ 50 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต จะมีผลทําให+ไข�และลูกปลาบลูlคเทราต& 
(Salvelinus fontinalis) เจริญเติบโตและรอดชีวิตได+ดีกว�าที่อาศัยอยู�ในนํ้าที่มีสภาพด�างเท�ากับ  
12 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ส�วนในกรณีที่แหล�งนํ้ามีสภาพด�างตํ่าจะมีผลทําให+
โลหะหนัก เช�น  ทองแดง แคดเมียม และสังกะสี สามารถละลายนํ้าได+ดีและมีความเป-นพิษต�อสัตว&นํ้า
มากข้ึน เน่ืองจากสภาพด�างของนํ้าที่ตํ่าจะมีผลทําให+แหล�งนํ้ามีค�าพีเอชที่ลดลงส�งผลทําให+โลหะหนัก
ดังกล�าวละลายนํ้าได+มากข้ึน จึงส�งผลทําให+สัตว&นํ้าได+รับพิษจากโลหะกลุ�มดังกล�าวมากข้ึน  (อธิบายใน
หัวข+อ 4.1.3) จากรายงานของ Adhikari et al. (2006) พบว�า ปลา Labeo rohita (Hamilton) ที่
อาศัยอยู�ในนํ้าที่สภาพด�างระหว�าง 40 - 46 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนตจะมี 
การสะสมของตะกั่วและโครเมียมในปลาตํ่ากว�าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่อยู�ในนํ้าที่มีสภาพด�าง 
ในช�วง 100 -156 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งจากผลการศึกษาช้ีให+เห็นว�าสภาพ
ด�างของนํ้าจะมีความสัมพันธ&กับความเป-นพิษของโลหะหนักซึ่งสภาพด�างของนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึนมีผลทําให+
ตะกั่วและโครเมียมสะสมในปลา Labeo rohita ลดลง นอกจากน้ีสภาพด�างยังมีผลกระทบทางอ+อม
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ต�อผลผลิตข้ันปฐมภูมิในแหล�งนํ้า (Primary production) และมีผลกระทบต�อพืชนํ้าและสาหร�ายใน
แหล�งนํ้า ในกรณีแหล�งนํ้ามีสภาพด�างตํ่าจะมีผลทําให+ธาตุอาหารในแหล�งนํ้าอยู�ในสภาพที่ไม�พร+อมใช+
ประโยชน&สําหรับพืชและสาหร�าย เช�น ปุ�ยฟอสฟอรัสจะไม�ละลายนํ้าหากสภาพด�างของนํ้าตํ่ากว�า  20  
มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต  และตะกอนดินท+องนํ้าที่มีสภาพเป-นกรดสูงจะดูดยึด
ฟอสเฟตได+ดี ทําให+ความสามารถของพืชในการนําธาตุอาหารดังกล�าวไปในการเจริญเติบโตได+น+อยลง 
(Wurts, 2002; Boyd and Tucker, 2014)  
  2.2) ผลของสภาพด�างต�อมนุษย& สภาพด�างของนํ้ามีผลต�อมนุษย&หลายประการ 
ได+แก� นํ้าด่ืมที่มีสภาพด�างสูงจะทําให+นํ้ามีรสขม ไม�เหมาะสมในการบริโภค และต+องเสียค�าใช+จ�าย
เพิ่มข้ึนในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าให+มีความเหมาะสมการอุปโภคบริโภค ซึ่งส�วนใหญ�แล+วปริมาณด�าง
ในนํ้าด่ืมควรมีสภาพด�างอยู�ในช�วง 200-600 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต สําหรับสภาพ
ด�างของนํ้าในช�วงที่กว+าง 30-500 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ยังคงมีความเหมาะสม
ต�อการใช+อุปโภคบริโภค (ประเทือง เชาว&วันกลาง, 2534) นอกจากน้ีสภาพด�างของนํ้าที่สูงจะมีผลต�อ
กระบวนการในระบบบําบัดนํ้าเสียทําให+ต�อกิจกรรมการย�อยของจุลินทรีย&กลุ�มที่ใช+ออกซิเจนในการ
ดํารงชีวิตลดลง อีกทั้งหากนํ้ามีสภาพด�างสูงจะไม�เหมาะสมในการใช+ในชลประทาน เน่ืองจากหาก
นําไปใช+จะทําให+ดินมีคุณสมบัติเป-นด�างมากข้ึนซึ่งการเปลี่ยนคุณสมบัติของดินน้ีเป-นการทําลายความ
อุดมสมบูรณ&ตามธรรมชาติของดิน (กรมชลประทาน, 2554) นอกจากน้ีสภาพด�างของ 
ยังทําให+อุปกรณ&เกิดความเสียหาย เน่ืองจากทําให+เกิดการสะสมของแคลเซียมคาร&บอนเนต 
ที่ไม�ละลายนํ้าส�งผลทําให+เกิดตะกรันจับอยู�กับเครื่องมือหรืออุปกรณ&ต�าง ๆ เช�น หม+อไอนํ้า ตะแกรง  
ปi�มสุญญากาศ หม+ออบไอนํ้าในโรงงานอุสาหกรรม และเครื่องทํานํ้าอุ�น เป-นต+น ซึ่งตะกรันดังกล�าวเป-น
ฉนวนกันความร+อนส�งผลทําให+ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร+อนระหว�างนํ้าลดลงทําให+ 
ต+องใช+พลังงานความร+อนเพิ่มสูงข้ึนทําให+สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงและมีค�าใช+จ�าย โดยเฉพาะในหม+อไอนํ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรมตะกรันจะไปทําให+หม+อนํ้าเกิดความร+อนช+าลง ทําให+หม+อนํ้าเสื่อมสภาพลง และ
หากนํ้าในหม+อนํ้ามีสภาพด�างสูงจะมีผลต�อความตึงผิวผิวของนํ้าทําให+นํ้าเกิดฟอง และเกิดเกลือที่
ละลายนํ้าที่เหลือมาจากไอนํ้า อีกทั้งการหากหม+อไอนํ้ามีปริมาณไบคาร&บอเนตและคาร&บอเนตในที่สูง
เกินไปมีผลทําให+ในไอนํ้าทํา ปฏิกิริยากับคาร&บอนไดออกไซด&มากข้ึนส�งผลทําให+เกิดการกัดกร�อนใน
กระบวนการควบแน�นและท�อ ไอนํ้า แต�ในกรณีที่นํ้าในหม+อไอนํ้ามีสภาพด�างตํ่าจะทําให+หม+อไอนํ้าเกิด
การกัดกร�อนมากข้ึน  และสภาพด�างของนํ้ายังไปรบกวนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยนํ้าที่มี
สภาพด�างสูงจะเร�งให+แคลเซียมคาร&บอเนตเกิดการตกตะกอนเร็วข้ึน ซึ่งการตกตะกอนของแคลเซียม
คาร&บอเนตที่ไม�สม่ําเสมอจะรบกวนกระบวนการผลิตสิ่งทอหรือการตกแต�งหนัง เน่ืองจากทําปฏิกิริยา
กับสีย+อมบางชนิดทําให+ความไม�สม่ําเสมอของการย+อมสีหรือรอยด�างได+ ส�วยในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องด่ืม หากนํ้าสภาพด�างสูงจะส�งผลต�อรสชาติของอาหารตามชาติ 
และมีผลทําให+จุลินทรีย&อ�อนแอซึ่งทําให+กิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย&ในกระบวนการผลิตอาหาร
หรือเครื่องด่ืม ลดลงซึ่งส�งซึ่งทําให+ผลิตภัณฑ&มีคุณภาพที่ลดลงเน่ืองจากมีรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Industrial Water Use, 1996)  
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3) การตรวจวัดและประเมินสภาพด�างของนํ้า 
สภาพด�างของเป-นพารามิเตอร&ที่ใช+บ�งบอกถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงค�า

พีเอชของนํ้า และสามารถใช+เป-นเกณฑ&ประเมินความเหมาะสมของคุณภาพนํ้าที่นําไปใช+ในกิจกรรม
ต�าง ๆ เช�น การผลิตนํ้าประปา นํ้าด่ืม นํ้าสําหรับชลประทาน นํ้าที่ในหม+อต+มไอนํ้าในอุตสาหกรรม  นํ้า
สําหรับบ�อเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้า รวมถึงใช+เป-นข+อมูลประกอบการควบคุมกระบวนการบําบัดนํ้าและการ
ผลิตนํ้าประปาได+ เน่ืองจากสภาพด�างของนํ้าแสดงให+ทราบความเข+มของด�างในนํ้าแต�ละชนิด ได+แก� 
ไฮดรอกไซด&อิออน  คาร&บอเนตและไบคาร&บอเนต สามารถใช+ประเมินการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้า
ได+ อีกทั้ง คาร&บอเนตและไบคาร&บอเนตในนํ้ายังสามารถนํามาใช++เป-นดัชนีคุณภาพนํ้าสําหรับการผลิต
นํ้าใช+ในการชลประทานในรูปของปริมาณคาร&บอเนตที่เหลือ (Residual Sodium Carbonate : RSC) 
หรือด�างที่เหลือจากการสมมูลพอดีกับแคลเซียมและแมกนีเซียม [RSC = (คาร&บอเนต + ไบ
คาร&บอเนต) – (แคลเซียม + แมกนีเซียม)] มีหน�วยเป-นมิลลิสมมูลต�อลิตร (meq/L)   ซึ่งค�า RSC 
สามารถใช+เป-นเกณฑ&ในการประเมินความเหมาะสมของนํ้าที่นําไปใช+ในการเกษตรกรรม สําหรับการ
วิเคราะห&สภาพด�างของนํ้าสามารถวิเคราะห&ได+นํานํ้าตัวอย�างไปสะเทินกับกรดแก� โดยการไตเตรตกับ
สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟ|วริก (H2SO4) หรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) จนกระทั่งถึงจุดสมมูลหรือ
จุดยุติของการไทเทรตโดยใช+สีอินดิเคเตอร&หรือค�าพีเอชเป-นจุดยุติ โดยวิธีที่นิยมมี 2 วิธี คือ  
            3.1) วิธีอินดิเคเตอร& (Indicator method) ซึ่งวิธีน้ีเหมาะสําหรับใช+วิเคราะห&หา
สภาพด�างของนํ้าธรรมชาติ และนํ้าทิ้งที่ไม�มีสีและความขุ�นไปรบกวนสีของอินดิเคเตอร&ในการไตเตรต  
          3.2) วิธีโพเทนชิออเมตริก (Potentiometric method) วิธีน้ีเหมาะสําหรับใช+
วิเคราะห&หาสภาพด�างนํ้าของนํ้าตัวอย�างที่มีสีและความขุ�นสูงจนไม�สามารถจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนสี
ของอินดิเคเตอรได+จึงต+องใช+การวัดค�าพีเอชด+วยเครื่องพีเอชมิเตอร&ในขณะไตเตรตนํ้าตัวอย�างเพื่อ
สังเกตจุดยุติ 
  การวิเคราะห&สภาพด�างแบ�งออกเป-น 2 ลักษณะ คือ (1) การหาสภาพด�างที่จุดยุติ
มีค�าพีเอชเท�ากับ 8.3 โดยใช+ฟwนอล&ทาลีนเป-นอินดิเคเอตร& หรือเรียกว�า จุดเปลี่ยนสีฟwนอล&ทาลีน  
Phenolphthalein alkalinity และ (2) การหาสภาพด�างที่มีจุดยุติที่พีเอช 4.5 โดยใช+เมทิลออเรนจ&
เป-นอินดิเคเตอร& หรือจุดเปลี่ยนสีเมทิลออเรนจ& เรียกว�า Methyl alkalinity ดังน้ันค�าที่วิเคราะห&
สภาพด�างของนํ้าจะอยู�ใน 2 รูป คือ Phenolphthalein alkalinity แลในรูปสภาพด�างทั้งหมด (Total 
alkalinity) สภาพด�างทั้ งหมดของนํ้าสามารถคํานวณจากผลรวมของค�า Phenolphthalein 
alkalinity และ Methyl alkalinity ซึ่งหากนํ้ามีค�าพีเอชตํ่ากว�า 8.3 จะไม�มีค�า Phenolphthalein 
alkalinity ดังน้ันสภาพด�างทั้งหมดจะมีเฉพาะค�าที่วิเคราะห&ได+จาก Methyl alkalinity เท�าน้ันซึ่ง
สภาพด�างของนํ้าแสดงในหน�วยเป-นมิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต (mg/L as CaCO3)  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพด�างในรูปต�าง ๆ ในตัวอย�างของนํ้าขณะไตเตรทด+วยกรดแก�แสดงดังภาพที่ 
4.12 และสามารถนําค�าสภาพด�างของที่วิเคราะห&ได+มาคํานวณเพื่อชนิดของสารที่ทําให+นํ้ามีสภาพด�าง 
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ภาพท่ี 4.12 เส+นโค+งแสดงการไตเตรทที่มีความสภาพด�างในรูปต�าง ๆ 
ท่ีมา: กรรณิการ0 สิงหศิริ (2544) 

 
ตารางท่ี 4.6 ความสัมพันธ&ระหว�าง phenolphthalein alkalinity และ  total alkalinity กับสภาพ
  ด�างรูปต�าง ๆ ในนํ้า 
 

หมายเหตุ :  เมื่อ P = phenolphthalein alkalinity และ T= total alkalinity 
ที่มา :  APAH (1995)  
 

สําหรับผลจากการหาปริมาณคาร&บอเนตที่เหลือ (RSC) และสัดส�วนสัมพันธ&กับ
ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม พบว�า นํ้าที่ใช+ในการเกษตรได+ต+องมีค�าด�างที่เหลือน+อยกว�า  
1.25 มิลลิกรัมสมมูลต�อลิตร ส�วนนํ้าที่ใช+ในการเกษตรได+แต�ต+องระมัดระวังการใช+ ซึ่งใช+กับดินที่นํ้าซึม
ผ�านได+ดีและควรใช+ปุ�ยบํารุง โดยนํ้าต+องมีค�าด�างที่เหลืออยู�ระหว�าง 1.25–2.50 มิลลิกรัมสมมูลต�อลิตร 
สําหรับนํ้าที่ไม�ควรใช+ทางการเกษตรหรือไม�เหมาะสมต�อการปลูกพืชต+องมีค�าด�างที่เหลือมากกว�า  
2.50 มิลลิกรัมสมมูลต�อลิตร (นพปฎล เหมือนสมาน, 2545) โดยปรกติสภาพด�างของนํ้าจะเป-น 

Result of titration OH- alkalinity 
(mg/L as CaCO3) 

CO3 
2- alkalinity 

(mg/L as CaCO3) 
HCO3

 - alkalinity 
(mg/L as CaCO3) 

P = 0 0 0 T 
P< 12 T 0 2P T-2P 
P=1

2 T 0 2P 0 
P> 1

2 T 2P-T 2 (T-P) 0 
P =T T 0 0 
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ตัวช�วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงพีเอชไม�ให+เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งโดยปรกติแหล�งนํ้า
ตามธรรมชาติจะมีสภาพด�างอยู�ในช�วง 25 - 500 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต และไม�
ควรเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมากกว�าร+อยละ  25  จากค�าปรกติ และสภาพด�างของนํ้าที่เหมาะสม
ต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าควรไม�ตํ่ากว�า 20 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ส�วน 
สภาพด�างของนํ้าประปาควรอยู�ในช�วง 30  -500 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต เพื่อ
ป>องกันการกัดกร�อนของท�อนํ้าหรือการเกิดตะกรันในนํ้า ซึ่งการประเมินสภาพด�างของคุณภาพนํ้า
แสดงดังตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7 การประเมินสภาพด�างต�อคุณภาพนํ้า 
 

สภาพต�าง 
mg/L 

 as CaCO3 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

25 -500 คุณภาพปรกติของแหล�งนํ้าธรรมชาติ เหมาะสม 
  75-200 เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า 

ไม�ต่ํากว�า 20 เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า การเพาะเล้ียงสัตว&นํ้า 
30-500 เหมาะสําหรับผลิตนํ้าประปา  
น+อยกว�า 2 คุณภาพนํ้าในทะเลสาบอยู�ขั้นวิกฤต US EPA (2001) 
2-5 คุณภาพนํ้าในทะเลสาบอยู�ระดับอันตราย  

5-10 คุณภาพนํ้าในทะเลสาบอยู� ระดับไวมากต�อการ
เปล่ียนแปลงค�าพีเอชในนํ้า 

10-20 คุ ณภ า พ นํ้ า ใ นท ะ เ ล ส า บ อ ยู� ร ะ ดั บ ไ ว ต� อ ก า ร
เปล่ียนแปลงค�าพีเอชในนํ้า 

มากกว�า 20 คุณภาพนํ้าในทะเลสาบอยู�ระดับไม�ไวต�อ 
การเปล่ียนแปลงค�าพีเอชในนํ้า 

 

200 เหมาะสมสําหรับบริโภค Indian Standard for 
Drinking Water - 
Specification IS 10500 : 
1991 

มากกว�า 600 ไม�เหมาะสมสําหรับบริโภค 

RSC (meq/L)   
น+อยกว�า 1.25 
1.25 -2.5 
มากกว�า 2.5 

คุณภาพนํ้าเหมาะสําหรับนํ้าชลประทาน 
คุณภาพนํ้าใช+สําหรับนํ้าชลประทานมีข+อจํากัด 
คุณภาพนํ้าไม�เหมาะสําหรับนํ้าชลประทาน 

กรมชลประทาน (2554) 
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4.3 ความกระด(างของนํ้า  
ความกระด+าง (Hardness) เป-นค�าความสามารถของนํ้าที่จะตกตะกอนสบู� โดยพิจารณา

จากจํานวนของนํ้าที่ทําให+เกิดฟองสบู� หรือนํ้าที่มีผลทําให+นํ้าเกิดตะกรันในท�อส�งนํ้าร+อน หม+อไอนํ้า 
หรือเครื่องทํานํ้าอุ�น ซึ่งความกระด+างของนํ้าเกิดจากนํ้ามีส�วนผสมของธาตุโลหะที่มีประจุบวก 
(Cation)  โดยเฉพาะอิออนที่มีประจุ + 2  ได+แก� แคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) รวมถึง
ธาตุอื่น ๆ เช�น เหล็ก (Fe2+) แมงกานีส  (Mn2+) แบเรียม (Ba2+)  สทอนเรียม (Sr2+) และสังกะสี 
(Zn2+)  เป-นต+น รวมถึงอิออนที่มีประจุ + 3  เช�น  เหล็ก (Fe3+) และ อะลูมิเนียม (Al2+) ก็เป-นสาเหตุ
ที่ทําให+นํ้าเกิดความกระด+างแต�พบได+ค�อนข+างน+อยมาก นอกจากน้ีบางครั้งความกระด+างของนํ้ายังเกิด
จากนํ้ามีส�วนผสมของอิอนลบ (Anion) ได+แก� ไบคาร&บอเนต (HCO3

-) ซัลเฟต (SO4
2- ) คลอไรด& (Cl- ) 

ไนเตรต (NO3
- ) และซิลิเกต (SiO3

2+) ซึ่งเมื่อนําสารดังกล�าวมาเรียงลําดับตามความสามารถของอิออน
ที่ทําให+นํ้าเกิดความกระด+างจากมากไปหาน+อยสามารถเรียงลําดับได+ ดังน้ี อิออนที่มีประจุที่สามารถทาํ
ให+เกิดนํ้าเกิดความกระด+างมากสุด คือ แคลเซียม > แมกนีเซียม >  สทอนเรียม  > เหล็ก > 
แมงกานีส > แบเรียม ตามลําดับ ส�วนอิออนลบสามารถทําให+เกิดนํ้าเกิดความกระด+างมากสุด คือ  
ไบคาร&บอเนต > ซัลเฟต> คลอไรด& > ไนเตรต > ซิลิเกต ตามลําดับ ซึ่งโดยส�วนใหญ�อิออนของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมเป-นสารหลักที่ทํานํ้าเกิดนํ้ากระด+าง เน่ืองสารดังกล�าวมีปริมาณสูง 
ในธรรมชาติ ดังน้ันความกระด+างของนํ้าจึงแทนค�าด+วยปริมาณรวมของ แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่ง
แสดงในหน�วยมิลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต (mg/L as CaCO3) 
 ความกระด+างของ นํ้า เกิดได+จากทั้ งปiจจัยทางสภาพแวดล+อมและจากกิจกรรม 
ของมนุษย& ซึ่งสภาพธรรมชาติหลักที่มีทําให+นํ้าเกิดความกระด+างเกิดจากกlาซคาร&บอนไดออกไซด& 
ในบรรยากาศ และเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่ย�อยสลายของสารอินทรีย&ที่ช้ันหน+าดินซึ่ง
กlาซคาร&บอนไดออกไซด&รวมตัวกับนํ้าเกิดเป-นกรดคาร&บอนิกซึ่งเป-นกรดอ�อนทําให+เมื่อนํ้าไหลซึมผ�าน
ช้ันหิน ดิน หรือแร� เช�น หินปูน (CaCO3) แร�โดโลไมต& (CaMg (CO3)2) และยิปซัม (CaSO4·2H2O )  
มีผลทําให+เกิดความกระด+างในนํ้า โดยเฉพาะหินปูนแคลเซียมคาร&บอเนต และแมกนีเซียมคาร&บอเนต
จะมีผลทําให+แคลเซียมและแมกนีเซียม ที่เป-นองค&ประกอบในหินปูนละลายออกมาได+ดีดังสมการ 4.19  
และ 4.20 ส�งผลทําให+นํ้าในแหล�งนํ้าเกิดความกระด+างข้ึน  

 

 

แต�อย�างไรก็ตามนํ้าจะมีความกระด+างมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับลักษณะของแหล�งที่มาของนํ้า 
  

และองค&ประกอบของอิออนที่ผสมอยู�ในนํ้า เช�น ลําธารหรือลุ�มนํ้าที่มีองค&ประกอบของ
หินปูนจะมีแคลเซียมในนํ้าสูงมีผลทําให+นํ้ากระด+าง ซึ่งสิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ (2549) รายงานว�านํ้าซับ
ที่ออกมาจากบริเวณที่มีหินปูนจะมีแคลเซียมสูงถึง 70 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต 
ส�วนนํ้าที่มาจากทะเลสาบ หรือนํ้าฝนจะมีปริมาณแร�ธาตุค�อนข+างจํากัดทําให+นํ้าเป-นนํ้าอ�อน ซึ่งความ
กระด+างของแหล�งนํ้าธรรมชาติแต�ละแหล�งจะแตกต�างกัน เช�น นํ้าผิวดินโดยทั่วไปจะมีความกระด+างอยู�
ในช�วง 15 - 375 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต และนํ้าทะเลมีความกระด+างของนํ้า

                        CaCO3 + H2CO3         Ca(HCO3)2                           (4.19) 
                        MgCO3  +H2CO3                      Mg(HCO3)2                          (4.20) 
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เท�ากับ 6,630 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต (Verneir, 2013)  สําหรับแหล�งนํ้าใต+ดินจะ
มีความกระด+างของนํ้าอยู�ในช�วงนํ้า 170 - 400 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งส�วน
ใหญ�นํ้าใต+ดินจะมีความกระด+างมากกว�านํ้าผิวดิน ซึ่งเกิดความเข+มข+นของกรดคาร&บอนิก อุณหภูมินํ้า
เย็น และปริมาณออกซิ เจนละลายนํ้าตํ่า จึงส�งผลทําให+แร�ธาตุที่อยู�ในช้ันดินและช้ันหิน เช�น  
แร�แคลไซด& ยิปซั่ม หรือ โดโรไมต& สามารถละลายนํ้าได+ดีและอิอนของสารดังกล�าวจะเกิดการผสม 
กับนํ้าส�งผลทําให+นํ้าใต+ดินมีความกระด+างเพิ่มข้ึนนอกจากน้ีกิจกรรมของมนุษย&โดยเฉพาะนํ้าเสีย 
ที่เกิดโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีอนิทรีย&ที่ใช+แคลเซียมและแมกนีเซียมใน
กระบวนการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร�เป-นแหล�งกําเนิดหลักที่ทําให+เกิดความกระด+างใน 
นํ้าธรรมชาติ 

4.3.1 ชนิดของความกระด(างของนํ้า 
ความกระด+างของนํ้าหากจําแนกตามอิออนทีล่ะลายนํ้าสามารถแบ�งได+  2 แบบ คือ 

ความกระด+างตามออิอนบวกในนํ้าและกระด+างตามออิอนลบที่มีอยู�ในนํ้า  ดังน้ี 
1) การแบ�งความกระด(างตามอิออนบวกในนํ้า ส�วนใหญ�ความกระด+างของนํ้าเกิด

จากแคลเซียมและแมกนีเซียม จึงเรียกความกระด+างประเภทน้ีตามชนิดของอิออนที่ละลายอยู�ในนํ้า
เป-นหลัก คือ ความกระด+างของนํ้าเน่ืองจากแคลเซียม เรียกว�า Calcium hardness ส�วนความ
กระด+างของนํ้าเน่ืองจากแมงกานีสเรียกว�า Magnesium hardness และความกระด+างทั้งหมดที่เกิด
จากทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเรียกว�า ความกระด+างทั้งหมด (Total hardness) 

2) การแบ�งความกระด(างตามอิออนลบท่ีมีอยู�ในนํ้า สามารถแบ�งได+  2 ประเภท 
คือ ความกระด+างช่ัวคราวและความกระด+างถาวร ดังน้ี 

2.1) ความกระด+างช่ัวคราวหรือความกระด+างคาร&บอเนต (Temporary 
hardness หรือ Carbonate hardness) ซึ่งความกระด+างของนํ้าประเภทน้ีเกิดจากคาร&บอเนต (CO3

2- 
) และไบคาร&บอเนต (HCO3

-)  ที่มาจากสารประกอบพวกแคลเซียมคาร&บอเนต (CaCO3) แคลเซียม
ไฮโดรเจนคาร&บอเนต  (Ca(HCO3)2) แมกนีเซียมคาร&บอเนต (MgCO3) และ แมกนีเซียมไฮโดรเจน
คาร&บอเนต  (Mg(HCO3)2) เป-นต+น ซึ่งไบคาร&บอเนตที่อยู�ในนํ้าจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียม และ
แมกนีเซียมและจะเปลี่ยนจากรูปที่ละลายนํ้าไปอยู�ในรูปที่ไม�ละลายดังแสดงในสมการที่ 4.21 และ 
4.22  ส�งผลทําให+เกิดคราบหินปูนหรือตะกรันในนํ้า เรียกว�า “ความกระด(างชั่วคราว” ความกระด+าง
ช่ัวคราวสามารถกําจัดออกได+โดยการเพิ่มอุณหภูมิของนํ้าต+มให+สูงข้ึน ซึ่งจะทําให+ไบคาร&บอเนตถูกแยก
กลับไปเป-นคาร&บอเนต คาร&บอนไดออกไซด& และนํ้า มีผลทําให+ไบคาร&บอเนตเกิดการตกตะกอน
กลายเป-นหินปูนมีผลทําให+สมการ 4.21 และ 4.22 เกิดย+อนกลับ 
 

 

 
 

 

          Ca(HCO3)2                    Ca2++ 2HCO−
3                    CaCO3 +CO2 +H2O   (4.21)     

 
          Mg(HCO3)2                    Mg2++ 2HCO−

3                   MgCO3 +CO2 +H2O   (4.22)   
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2.2) ความกระด+างถาวร หรือความกระด+างที่ไม�ใช�คาร&บอเนต(Permanent 
hardness หรือ Non-carbonate hardness) ความกระด+างประเภทน้ีเกิดจากอิออนประจุบวกจาก
สารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมรวมตัวกับอิออนที่มีประจุลบ ได+แก� พวกเกลือซัลเฟต (SO4

2-) 
คลอไรด& (Cl-) หรือไนเตรท (NO-

3) ซึ่งแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) แคลเซียมคลอไรด& (CaCl2 ) 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) และแมกนีเซียมคลอไรด& (MgCl2) เป-นต+น ซึ่งสารประกอบเหล�าน้ี 
เมื่อทําปฏิกิริยากับสบู�ในรูปที่ไม�ละลายนํ้าทําให+สบู�เกิดการตกตะกอนหรือเกิดฟองได+ยาก และเมื่อ
อุณหภูมินํ้าสูงข้ึนจะทําให+เกิดตะกรันในนํ้า โดยความกระด+างประเภทการต+มไม�สามารถกําจัดความ
กระด+างนํ้า วิธีกําจัดความกระด+างดังกล�าวต+องใช+วิธีทางเคมี เช�น ทําให+สารละลายเกลือตกผลึกโดยใช+
ปูนขาวสารส+ม หรือโซดาแอช และค�อยทําการคัดแยกโดยการกรองทีหลัง หรือใช+วิธีแลกเปลี่ยนอิออน
โดยการติดต้ังเครื่องกรองนํ้าที่มีสารเรซิน จึงเรียกความกระด+างปะเภทน้ีว�า “ความกระด(างถาวร” 
โดยสมการข+างล�างแสดงตัวอย�างปฺฎิกิริยาของแมกนีเซียมอิออนที่เป-นองค&ประกอบในสบู� และ 
Stearate (C18H35O2

2-) ซึ่งจะเปลี่ยนไปอยู�ในรูปสารประกอบ Magnesium stearate มีผลทําให+ 
นํ้าเกิดความกระด+างถาวร 

 

 

 

 

ในบางครั้งนํ้าธรรมชาติอาจไม�มีความกระด+างแต�ในนํ้ามีปริมาณเกลือโซเดียม 
(Na+) สูง ส�งผลทํานํ้าดังกล�าวมีผลทําให+สบู�เกิดฟองได+น+อยและผลทําให+นํ้าด่ืมมีรสกร�อยซึ่งเกิดจาก 
อิออนของโซเดียมไปขัดขวางการเกิดฟองสบู� ซึ่งความกระด+างดังกล�าวไม�ใช�ความกระด+างแท+จริง 
จึงเรียกความกระด+างที่เกิดข้ึนว�า “ความกระด(างเทียม ” (Pseudo hardness) ซึ่งพบในนํ้าทะเล 
หรือนํ้ากร�อย วมไปถึงนํ้าที่มีปริมาณโซเดียมผสมอยู�สูง โดยรูปทั่วไปของสารประกอบที่ทําให+นํ้าเกิด
ความกระด+างแสดงดังตารางที่ 4.8  

ตารางท่ี 4.8 รปูทั่วไปของสารประกอบที่ทําให+นํ้าเกิดความกระด+างช่ัวคราวและถาวร 
 

รูปของสารประกอบ ความกระด(างชั่วคราว ความกระด(างถาวร 
Calcium Forms CaCO

3 
, Ca(HCO

3
)
2
 CaSO

4 
 CaCl

2 
, Ca(NO

3
)
2
 

Magnesium Forms MgCO
3 
, Mg(HCO

3
)
2
 MgSO

4 
, MgCl

2 
, Mg(NO

3
)
 2
 

Strontium forms SrCO
3 
, Sr(HCO

3
)
2
 SrSO

4 
, SrCl

2 
, Sr(NO

3
)
2
 

Iron Forms Fe
2
(CO

3
)
3 
, Fe(HCO

3
)
3
 Fe

2
(SO

4
)
3 
, Fe(NO

3
)
3
, FeCl

3
 

ที่มา : ไพฑูลย& หมายมั่นสมสุข (2553) 

 

 

 2(C18H35O2)
2−+Mg2+

       Mg(C18H35O2)2                    (4.23) 
                                 Stearate                                Magnesium stearate 
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4.3.2 ประโยชน0และผลกระทบของความกระด(างของนํ้า 
ความกระด+างของนํ้ามีทั้งประโยชน&และก�อให+เกิดผลกระทบข้ึนอยู�กับว�านํ้าน้ันถูก

นําไปน้ันใช+ประโยชน&สําหรับกิจกรรมประเภทใด แต�โดยทั่วไปแล+วความกระด+างของนํ้ายังไม�มี
ผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงต�อสุขภาพมนุษย&ส�วนใหญ�จะกระทบต�อการใช+ประโยชน&ในกิจกรรมต�างๆ  
สําหรับสัตว&นํ้าความกระด+างของนํ้าไม�ได+เป-นปiจจัยโดยตรงที่ก�อให+เกิดผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของ
สัตว&แต�เป-นปiจจัยที่มีความสัมพันธ&กับพารามิเตอร&คุณภาพนํ้าอื่นซึ่งก�อให+เกิดอันตรายต�อสัตสัตว&นํ้าได+ 
โดยผลของความกระด+างของนํ้าในด+านต�าง ๆ สามารถสรุปได+ดังน้ี 

1) ผลของความกระด(างของนํ้าต�อกิจกรรมการใช(ประโยชน0ของมนุษย0  ความ
กระด+างของนํ้าก�อให+เกิดผลกระทบต�อการใช+ประโยชน&ของนํ้าเพราะต+องสิ้นเปลืองสบู� และผงซักฟอก
จํานวนมากในการทําความสะอาด ซึ่งความกระด+างของนํ้ามากกว�า 100 มิลิลิกรัมต�อลิตรในรูป
แคลเซียมคาร&บอเนต จะไม�เหมาะในการใช+ชําระร�างกาย และซักล+างทําความสะอาด รวมถึงใช+ใน
กิจกรรมอุตสาหกรรม เพราะทําให+เกิดตะกรันในหม+อไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ท�อส�งนํ้า  
เครื่องทํานํ้าอุ�น และผิวของเครื่องจักร เป-นต+นอีกทั้งยังมีผลต�อกระบวนการผลิต และกระทบต�อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ& เป-นต+น นอกจากน้ีหากเป-นนํ้าอ�อนไม�เหมาะสมที่นํามาใช+ผลิตนํ้าประปา
เน่ืองจากสามารถกัดกร�อนท�อส�งทําให+ตะกั่วซึ่งใช+ทําท�อเกิดการละลายและปนเป56อนนํ้าทําให+ได+รับพิษ
จากตะกั่วได+ ดังน้ันนํ้าประปาควรมีความกระด+างอยู�ในช�วง 50 - 80  มิลิลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียม
คาร&บอเนต ซึ่งผลกระทบของความกระด+างของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ของมนุษย&แสดงดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 ผลของความกระด+างของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ของนํ้าในครัวเรือน 
 

การใช(ประโยชน0 รายละเอียดความกระด(างของนํ้า ผลกระทบ 
การซักเส้ือผ(า 1) เกิดจาก Ca2+  และ Mg2+ 

2) เกลือจากพวกเหล็ก 
1) ทําให+สบู�หรือผงซักฟอกเกิดฟองได+ยาก 
2) เกิดคราบเหนียวจากการตกตะกอนของ
สบู�โดย Ca2+  และ Mg2  จึงเกิดคราบติด
บนเส้ือผ+าทําให+ผ+าเป-นจุด 
3) ส้ินเปล้ืองสบู� หรือผงซักฟอก 
4)  เกิดเกลือจากเหล็ก 

การชําระร�างกาย เกิดจากอิออนจากธาตุโลหะท่ีทําให+
นํ้าเกิดความกระด+างของ 

1) ทําให+เกิดสบู�เกิดฟองได+ยาก  
2) แต�ทําให+เกิดคราบเหนียวบนผิวหนัง 
ดังน้ันจึงมีผลทําให+คุณภาพนํ้าท่ีใช+ทําความ
สะอาดลดลง 
3) เกิดตะกันในเคร่ืองทํานํ้าอุ�นซ่ึงเป-นฉนวน
กันความร+อนทําให+ประสิทธิภาพการถ�ายเท
ความร+อนลดลง ส้ินเปลืองพลังงาน 

การทําอาหาร เกิดจากอิออนของเกลือ หรือของธาตุ
โลหะท่ีทําให+นํ้าเกิดความกระด+าง 

1) จุดเดือดของนํ้าเพ่ิมขึ้นทําให+ต+องใช+
เชื้อเพลิงและเวลาในการหุงต+มอนานขึ้น 
2) ทําให+เกิดรสชาตท่ีิไม�พึงประสงค& และเกิด
สีขุ�นคล+ายโคลนในนํ้าท่ีใช+ทํานํ้าชา 
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ตารางท่ี 4.9 ผลของความกระด+างของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ของนํ้าในครัวเรือน (ต�อ) 
 

การใช(ประโยชน0 รายละเอียดความกระด(างของนํ้า ผลกระทบ 
นํ้าด่ืม 1) เกิดจาก Ca2+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม+ว�านํ้ากระด+างซ่ึงมีไบคาร&บอเนตละลาย
อยู�นํ้าทําให+รสของนํ้าดขีึ้นเม่ือเทียบกับ
นํ้าอ�อน แต�หากนํ้าดื่มมีปริมาณ 
มากกว�า 100  มิลลิกรัมต�อลิตร ส�งผลทําให+
เกิดผลกระทบดังน้ี 
1.1) กระทบต�อระบบย�อยอาหาร 
1.2) เกิด Calcium oxalate crystal . 
ในทางเดินปiสสาวะหรือ Urate crystal ซ่ึง
สารน้ีอาจจะตกตะกอนเป-นน่ิวต�อไปได+ 
1.3) ต�อมพาราไทรอยด&ทํางานหนักและจะ

ทําให+มี Ca
2+ 

ในเลือดมากจนอาจจะ
สามารถทําให+เกิดอาการโคม�าหรือทําให+เกิด
โรค hypercalcemia  

 
นํ้าด่ืม (ต�อ) 

 
1) เกิดจาก Ca2 
2) เกิดจาก Mg2+ โดยเฉพาะ MgSO

4
, 

Mg(OH)
2 
และ Mg-ctrate 

 
  

1.4) Ca
2+ 

เม่ือรวมตัวกับอิออน/สารต�าง ๆ 
2.1) นํ้าดื่มท่ีมีแมกนีเซียมมากกว�า       
125 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+ผู+ดื่มเกิดการ
ระบายและปiสสาวะมาก  
2.2) แมกนีเซียมในเลือดสูงก็จะทําให+เกิด
อาการคล่ืนไส+ อาเจียน ความดันต่ํา หัว
ใจเต+นช+า ปiสสาวะน+อย มีการกดประสาท
และหัวใจ โคมา และหัวใจหยุดเต+นได+ 

ส่ิงทอและย(อมสี 1) อิออนของเกลือแมงกานีส 
2) อิออนของแคลเซียมและ
แมกนีเซียม 

1) เกิดคราบสีบนผ+าหรือส่ิงทอ 
2) ทําให+สีย+อมเกิดการตกตะกอน และลด
การละลายของสีย+อมท่ีมีสภาพท่ีเป-นกรด 
ซ่ึงกระทบต�อกระบวนการย+อมสี 

ซักรีด 1) นํ้าอ�อน 
2) อิออนจากเกลือของเหล็กและ
แมงกานีส 

1) นํ้ากระด+างทําให+ต+องมีการใช+สบู�หรือ
ผงซักฟอกเพ่ิมสูงขึ้น 
2) กระทบต�อสีของเส้ือผ+า หรือเกิดคราบ
เหลือง 

นํ้าตาล อิออนจากซัลเฟตและกระด+างจาก
พวกคาร&บอเนต 

กระทบต�อขั้นตอนการตกผลึกของนํ้าตาล
จากกากนํ้าตาล 
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ตารางท่ี 4.9 ผลของความกระด+างของนํ้าต�อการใช+ประโยชน&ของนํ้าในครัวเรือน (ต�อ) 
 

การใช(ประโยชน0 รายละเอียดความกระด(างของนํ้า ผลกระทบ 
อาหาร 1) อิออนจากเกลือด�าง 

2) นํ้าอ�อน 
1) กระทบต�อรสของผลไม+ท่ีเป-นกรด และ
ทําให+รสชาติอาหารเปล่ียนแปลง 
2) เกิดคราบบนเคร่ืองจักรท่ีแปรรูปอาหาร
ซ่ึงเกิดการสะสมส่ิงสกปรกและจุลินทรีย&ซ่ึง
กระทบต�อสุขภาพผู+บริโภค 
3) นํ้าอ�อนไม�เหมาะในการทําขนมปiงเพราะ
ทําให+กลูเตนไม�แข็งแรงส�งผลทําให+แป>งโดท่ี
ผสมเสร็จแล+วเหนียวมาก และปริมาตรขนม
ปiงท่ีผลิตน+อยและแบนราบ 

กระดาษ 
และเย่ือกระดาษ 

1) อิออนจากเกลือของเหล็กและ
แมงกานีส 
2) อิออนจากโลหะท่ีเกิดความ
กระด+าง 

1) กระทบต�อสีและความสว�างของกระดาษ 
2) ทําให+ปริมาณเถ+าของกระดาษเพ่ิมขึ้น 
3) กระดาษเกิดรอยแตก 

ระบบหล�อเย็น 1) Non-corrosive 
2) Non- scale forming 

1) เกิดการกัดกร�อน 
2) เกิดตะกรันซ่ึงเป-นฉนวนกันความร+อน 

ระบบนํ้าเล้ียง 
หม(อไอนํ้า 

ความกระด+างท่ีไม�ใช�คาร&บอเนต  เกิดตะกรันซ่ึงเป-นฉนวนกันความร+อนทําให+
ประสิทธิภาพการถ�ายเทความร+อนลดลง 
ส้ินเปลืองพลังงาน 
 

ส�วนผลิตไอนํ้า อิออนของแคลเซียมและแมกนีเซียม 1) นํ้ากระด+างกระทบต�อการไหลของนํ้าและ
ไอนํ้า เน่ืองจากเกิดตะกรันในท�อไอนํ้า รู
ระบายไอนํ้า มีผลทําให+นํ้าหรือไอนํ้าผ�านไม�
สะดวก 
2) เกิดตะกรันซ่ึงเป-นฉนวนกันความร+อนทํา
ให+ประสิทธิภาพการถ�ายเทความร+อนลดลง 
ส้ินเปลืองพลังงาน 

 
2) ความกระด(างของนํ้าต�อสัตว0นํ้า สิ่งมีชีวิตส�วนใหญ�ดํารงชีวิตในนํ้าที่ค�อนข+าง

กระด+างจนถึงนํ้ากระด+างมากซึ่งความกระด+างที่เหมาะสมสําหรับสัตว&นํ้าอยู�ในช�วง 30-200 มิลลิกรัม
ต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต และในบ�อเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าความกระด+างของนํ้าที่เหมาะสม 
อยู�ในช�วง 63 - 250 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต แต�อย�างไรก็ตามความกระด+าง 
ของนํ้าที่เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าะข้ึนอยู�กับชนิดของสัตว&นํ้าด+วย เช�น ปลาเทราต& 
ปลาแซลมอน และปลากระมัง (Red drum) อาศัยอยู�ในช�วงความกระด+างของนํ้า 100 -250 มิลลิกรัม
ต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ส�วนปลาสินสมุทร (Angelfish) ปลาหมอเซวารุ�ม  (Severum, 
Banded cichlid) อาศัยอยู� ในช�วงความกระด+างของนํ้า 75 -150 มิลลิกรัมต�อลิตรใน 
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รูปแคลเซียมคาร&บอเนต ปลาปอมปาดัวร& (Pompadour) และปลาหมอแคระอพิสโตแกรมมา 
(Apistogramma ) อาศัยอยู�ในช�วงความกระด+างของนํ้าไม�เกิน 70 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียม
คาร&บอเนต (Wurts, 1993)  

เน่ืองจากนํ้ากระด+างมีส�วนประกอบของแคลเซียมซึ่งเป-นแร�ธาตุที่มีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการทางชีวภาพของปลาเพื่อช�วยในการสร+างกระดูก การแข็งตัวของเลือด และกระบวนการเม
ทาบอลิซึมอื่น ๆ  ซึ่งหากแหล�งนํ้ามีปริมาณแคลเซียมอิออนในนํ้าสูงจะช�วยลดการสูญเสียเกลือ เช�น
โซเดียมและโพแทสเซียมจากของเหลวในร�างกายปลา เช�น เลือด เน่ืองจากโซเดียมและโพแทสเซียม
เป-นเกลือที่เป-นองค&ประกอบสําคัญในเลือดปลา และสําคัญสําหรับระบบหัวใจ เส+นประสาท และ
กล+ามเน้ือ ดังน้ันหากนํ้ามีปริมาณแคลเซียมอิออนตํ่าหรือเป-นนํ้าอ�อนจะทําให+ปลาสูญเสียเกลือ 
ออกจากร�างกาย ทําให+ปลาต+องใช+พลังงานสูงข้ึนเพื่อดูดซับเกลือที่หายไปกลับเข+าสู�ตัวปลาอีกครั้ง 
ส�งผลทําให+พลังงานที่ใช+ในการเจริญเติบโตลดลง และอาจต+องใช+ระยะที่ปลาเจริญเต็มที่นานข้ึน ดังน้ัน
ปริมาณแคลเซียมในนํ้าจึงจําเป-นต�อการอยู�ดํารงชีวิตของปลา โดยในการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าควรมี
ปริมาณแคลเซียมในนํ้าอยู�ในช�วง 25 - 100 มิลลิกรัมต�อลิตร 

นอกจากน้ีความกระด+างของนํ้ายังมีผลต�อการปฏิสนธิ การฟiกเป-นตัว และการ
เพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าวัยอ�อน จากรายงานของ Molokwu  and Okpokwasili, (2002) และ Townsend 
et al., (2003)  พบว�าความกระด+างของนํ้ามีผลทําให+การปฎิสนธิและการฟiกออกมาเป-นตัวของปลา
ล+มเหลว ผลกระทบต�อพัฒนาการของเอ็มบริโอ ลูกปลาวัยอ�อนมีความผิดปรกติ หรือมีผลทําให+การ
เจริญเติบและการพัฒนาการของปลาใช+ระยะเวลานานข้ึน และมีผลต�อการรอดชีวิตของปลา ซึ่งมีผล
มาจากปริมาณ แคลเซียมและแมกนีเซียมในนํ้า สอดคล+องกับรายงานของ Luo et al. (2016) พบว�า
ความกระด+างของนํ้าในช�วง 60 และ 480 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ทําให+ไม�มีผลต�อ
การปฏิสนธิของปลา Gobiocypris rarus แต�เมื่อความกระด+างของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนเป-น 720 และ  
960 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต มีผลทําให+การปฎิสนธิของปลา G. rarus ลดลง 
นอกจากน้ียังพบว�าขนาดของไข�ปลาจะมีขนาดลดลงเมื่อความกระด+างของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน แสดงดังภาพที ่
4.13) 
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ภาพท่ี 4.13 ผลของความกระด+างของนํ้าต�อการปฎิสนธิและขนาดไข�ปลา Gobiocypris rarus  
      ก. ค�าเฉลี่ยอัตราการปฎิสนธิ  
                ข. ค�าเฉลี่ยขนาดเส+นผ�าศูนย&กลางของไข�ปลา   
                 * หมายถึง แตกต�างอย�างมีนัยสําคัญกับกลุ�มควยคุม  (P < 0.05)  
ที่มา : Luo et al., (2016)   
 

แต�อย�างไรก็ความกระด+างของนํ้าค�อนข+างจะมีความเฉพาะเจาะจงต�อการปฏิสนธิ
หรือการฟiกไข�ของปลาแต�ละชนิด โดย Okereke  and Udeh  (2012) พบว�าความกระด+างของนํ้า
ในช�วง 160-300 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต  มีผลทําให+การปฎิสนธิของปลา 
Heterobranchus longifilis ลดลงแต�ไม�มีผลต�อการปฎิสนธิของปลา Clarias gariepinus แต�
อย�างไรก็ตามความกระด+างของนํ้ามีผลทําให+การฟiกออกมาเป-นตัวของไข�ปลาทั้งสองชนิดลดลงลดลง
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อความกระด+างของนํ้า เพิ่มข้ึนจากช�วง 20-80 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูป
แคลเซียมคาร&บอเนต  ไปอยู�ในช�วง 160 - 300 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ซึ่งไข� 
ของปลา H. longifilis จะมีความไวต�อนํ้าที่มีความกระด+างสูงมากกว�านํ้าอ�อน ขณะที่ไข�ปลา  
C. gariepinus จะค�อนข+างทนทานต�อทั้งนํ้ากระด+างและนํ้าอ�อน นอกจากน้ีความนํ้ากระด+างของนํ้ายัง
ส�งผลต�อผลผลิตของสัตว&นํ้า ซึ่งพบว�านํ้ากระด+างจะมีผลทําให+ผลผลิตของสัตว&นํ้าเพิ่มสูงข้ึนกว�านํ้าอ�อน 
จากรายงานของ Oliveira  et al. (2014) พบว�าความกระด+างของนํ้ามีผลต�อผลผลิตของหอย  
Biomphalaria glabrata ซึ่งจํานวนของไข� และมวลไข�ของหอย B. glabrata ที่เลี้ยงอยู�ใน 
นํ้ากระด+างที่ 120 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต จะปริมาณผลผลิตที่เพิ่มเมื่อเทียบกับ

ก. 

ข. 
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หอยที่เลี้ยงอยู�ในนํ้าอ�อนที่มีความกระด+างของนํ้าเท�ากับ 20 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียม
คาร&บอเนต  หรือนํ้าธรรมชาติที่มีความกระด+างของนํ้าเท�ากับ 2 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียม
คาร&บอเนต แสดงดังภาพที่ 4.14 

 

 

ภาพท่ี 4.14 ผลผลิตของหอย Biomphalaria glabrata ที่ความกระด+างของนํ้าในระดับต�างกัน 
                ก. ปริมาณไข�ต�อตัวเลี้ยงในนํ้าที่มีระดับความกระด+างที่แตกต�างกัน  
                ข. ปริมาณมวลไข�ต�อตัวหอยที่เลี้ยงในนํ้าที่มีระดับความกระด+างที่แตกต�างกัน 
ที่มา: Oliveira  et al. (2014) 
 

3) ความกระด(างของนํ้าเป�นป�จจัยท่ีช�วยลดความเป�นพิษของสารพิษ ความ
กระด+างของนํ้าเป-นปiจจัยที่ช�วยลดความเป-นพิษของสารพิษ โดยเฉพาะกลุ�มโลหะหนัก เช�น ปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และสังกะสี เป-นต+น  โดยพบว�าความกระด+างของนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึนมี
ผลทําให+ความเป-นพิษของโลหะหนักต�อสัตว&นํ้าลดลง และสาหร�ายลดลง (Martins et al., 2004; 
Vedamanikam and Shazilli, 2008) เน่ืองจากอิออนของโลหะหนักแคลเซียมและแมกนีเซียมในนํ้า
เกิดการแย�งชิงกันเพื่อดูดซึมเข+าสู�สัตว&นํ้า สําหรับแหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปจะพบปริมาณของแคลเซียม
และแมกนีเซียมสูงกว�าโลหะหนัก ดังน้ัน แคลเซียมและแมกนีเซียม จึงทําการแย�งชิงและกีดขวางไม�ให+
โลหะหนักเข+าสู�สัตว&นํ้า จนทําให+โลหะหนักเกิดพิษต�อสัตว&นํ้าลดลง  จากรายงานของ Penttinen et 
al (1998) และ Pyle et al. (2002) กล�าวว�า การดูดซึมของแคลเซียมอิออนและแมกนีเซียมอิออน
ผ�านเย่ือหุ+มเซลล&ส�งผลทําให+แคลเซียมและแมกนีเซียมเกิดสเถียรภาพซึ่งมีผลทําให+อิออนของโลหะซึม
ผ�านเย่ือหุ+มเซลล&ได+น+อยลง อีกทั้ง นํ้ากระด+างมีผลลดความเป-นพิษของโลหะเน่ืองจากเหงือกของปลา
เกิดการอิ่มตัวเน่ืองจากการยึดเกาะกับแคลเซียมอิออนมีผลทําให+โลหะหนักซึมผ�านเหงือกปลาได+
น+อยลง ซึ่งรายงานของ Kiyani et al. (2013) พบว�า ความกระด+างของนํ้าที่เพิ่มข้ึนจาก 25 เป-น 350 

ข. 
ก. 
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มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต มีผลทําให+เกิดความเป-นพิษเฉียบพลันของทองแดงและ
สังกะสีต�อปลาแกมบูเซีย Gambusia holbrooki ลดลงมากกว�า 38 และ 264 เท�า ตามลําดับ  
ในขณะที่ Venkat et al. (2016)  พบว�า สาหร�ายสีเขียว Raphidocelis subcapitata ที่สัมผัสกับ
โลหะเงินในนํ้าที่มีความกระด+างเท�ากับ 96 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต ที่ระยะเวลา 7 
วัน มีการสะสมของโลหะเงินในสาหร�ายสีเขียวน+อยกว�า สาหร�ายที่อาศัยยู�ในนํ้าที่มีความกระด+าง
เท�ากับ 45  มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต แสดงดังภาพที่ 4.15 

 

ภาพท่ี 4.15 การสะสมของโลหะเงิน ในสาหร�ายสีเขียว R. subcapitata ที่ที่ระดับความกระด+าง 
    ของนํ้าแตกต�างที่ระยะเวลา 7  วัน 
ที่มา : Venkat et al. (2016)   
 

ดังน้ันจะเห็นได+ว�าปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมในนํ้าเป-นปiจจัยสําคัญที่ควร
นํามาใช+ประกอบการประเมินผลกระทบของโลหะหนักต�อสัตว&นํ้า แต�อย�างไรก็ตามความเป-นพิษ
ดังกล�าวที่เกิดจะมีผลกระทบในระดับที่แตกต�างกันไปข้ึนอยู�กับชนิดและความเข+มข+นของอิออนในนํ้า
รวมถึงชนิดของสิ่งมีชีวิต (Ebrahimpour, 2010 Kim et al., 2001)  

4) ความกระด(างของนํ้าเป�นป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ0กับพารามิเตอร0 ความกระด+าง
ของนํ้ามีความสัมพันธ&กับสภาพด�างและค�าพีเอชของนํ้า เน่ืองจากสภาพด�างของนํ้าส�วนใหญ�เกิดจาก
พวกไบคาร&บอเนตและคาร&บอเนตซึ่งเกิดจากกลุ�มพวกแคลเซียมและแมกนีเซียมเช�นเดียวกันการเกิด
ความกระด+างช่ัวคราวในนํ้า ดังน้ันสภาพด�าง คือ ความกระด+างช่ัวคราว หรือความกระด+างคาร&บอเนต 
(CO3

2-, HCO3
-)  ซึ่งจากความสัมพันธ&ของระหว�างความกระด+างกับสภาพด�างของนํ้าดังกล�าว สามารถ

นํามาในการประเมินชนิด และปริมาณของความกระด+างของนํ้าได+ ดังน้ี 
(4.1) เมื่อความกระด+างทั้งหมดมากกว�าสภาพด�างทั้งหมด (Total hardness > 

Total alkalinity) คือ สภาพด�างทั้งหมดจะเป-นความกระด+างคาร&บอเนต และความกระด+างที่ไม�ได+เกิด
จากคาร&บอเนตจะเท�ากับความแตกต�างของความกระด+างทั้งหมดกับสภาพด�างทั้งหมด  
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     Carbonate hardness  (mg/L as CaCO3)        =  Total alkalinity (mg/L as CaCO3)   
    Non-carbonate hardness  (mg/L as CaCO3)   =  Total hardness – Total alkalinity  
              (mg/L as CaCO3)   

(4.2) เมื่อความกระด+างทั้งหมดน+อยกว�าหรือเท�ากับสภาพด�างทั้งหมด (Total 
hardness ≤ Total alkalinity) คือ ความกระด+างทั้งหมดจะเป-นความกระด+างคาร&บอเนต และความ
กระด+างที่ไม�ได+เกิดจากคาร&บอเนตจะมีค�าเท�ากับศูนย& (0)  

 

      Carbonate hardness (mg/L as CaCO3)           =  Total Hardness (mg/L as CaCO3)     
      Non-carbonate hardness (mg/L as CaCO3)     =  T0  
 

 ความกระด+างของนํ้ามีความสัมพันธ&กับสภาพด�างของนํ้าซึ่งมีความสัมพันธ&ต�อเน่ืองถึงค�าพี
เอชของนํ้า ดังน้ันหากนํ้ามีความกระด+างสูงก็มีผลทําให+สภาพด�างของนํ้าสูง และมีผลต�อเน่ืองทําให+  
พีเอชของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งส�งผลกระทบต�อสัตว&นํ้าและส�งผลต�อการใช+ประโยชน&ของมนุษย&ได+ (อธิบาย
ในหัวข+อ 4.1.2 และ 4.2.2) 

4.3.3 การวัดและประเมินความกระด(างของนํ้า 
ความกระด+างของนํ้าเป-นพารามิเตอร&ที่สามารถใช+เป-นเกณฑ&เพื่อประเมินความ

เหมาะสมของนํ้าในการนําไปใช+ประโยชน&ในกิจกรรมน้ัน นอกจากน้ียังสามารถใช+ข+อมูลในที่ใช+
ประกอบในการการกําจัดความกระด+างของนํ้า และออกแบบวิธีการกําจัดความกระด+างของนํ้าให+
เหมาะสมกับชนิดของนํ้ากระด+างเพื่อจะได+ประหยัดงบประมาณการใช+จ�าย   

สําหรับวิเคราะห&ความกระด+างของนํ้าตามวิธีมาตรฐานท คือ วิเคราะห&โดยวิธีไตเตรท
ด+วยอีดีทีเอ (EDTA Titrimetric Method) และใช+อิริโอโครม แบลค ที (EriochromeBlack T :EBT) 
เป-นอินดิเคเตอร& โดยอาศัยหลักเติมอิริโอโครม แบลค ที ในตัวอย�างนํ้า ทําให+เกิดความกระด+างใน
สภาวะที่เป-นด�าง (pH10 ± 0.1) มีผลทําให+แคลเซียมและแมกนีเซียม และอิออนอื่น ๆ ในนํ้ารวมตัว
กับอิริโอโครม แบลค ที เกิดเป-นสารประกอบเชิงซ+อนสีม�วงแดง และทําการ ไตเตรทกับสารละลาย
มาตรฐานโซเดียม เอทธีลีนไดอะมีน เตตราอะซีเตท (EDTA) ที่ทราบความเข+มข+นแน�นอนจนถึงจุดยุติ 
(End point) นํ้าตัวอย�างจะเปลี่ยนจากสีม�วงแดงเป-นสีนํ้าเงิน บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน
และทําการคํานวณดังสูตร  

 

 ค�าความกระด+างของนํ้ารวม = (ปริมาตรของ EDTA (mL) x ความเข+มข+นของ EDTA) 
  (mg/L as CaCO3)   ปริมาตรนํ้าตัวอย�าง (mL) 
 

 
โดยปรกติความกระด+างของจะเหมาะสม หรือเกิดผลกระทบหรือไม�จะข้ึนอยู�กับ 

การใช+ประโยชน&ของนํ้าสําหรับกิจกรรมน้ันๆ  เช�น นํ้าผิวดินโดยจะมีความกระด+างอยู�ในช�วง  
15 -375 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต คือ เป-นทั้งนํ้าอ�อนจนถึงนํ้ากระด+างมาก ส�วน
ความกระด+างของนํ้าที่เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าอยู�ในช�วง 30-100 มิลลิกรัมต�อลิตรใน
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รูปแคลเซียมคาร&บอเนต แต�สําหรับบ�อเพาะเลี้ยงปลาความกระด+างที่ เหมาะสมอยู�ในช�วง  
63 -250 มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต และนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมควรมี  
200  มิลลิกรัมต�อลิตรในรูปแคลเซียมคาร&บอเนต  เพื่อป>องกันการเกิดปiญหาตะกรันในหม+อนํ้า และ
ท�อส�งนํ้า การประเมินผลของความกระด+างของนํ้าต�อคุณภาพนํ้าแสดงดังตารางที่ 4.10 

 
 ตารางท่ี 4.10 การประเมินควากระด+างของคุณภาพนํ้า 
 

ควากระด(างของนํ้า 
(mg/L as (CaCO3) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

 0 - 10  นํ้าอ�อนมาก ประเภทนํ้ากระด+าง 
11 - 75 นํ้าอ�อน 

76 - 100 นํ้ากระด+างเล็กน+อย 
101 - 200 นํ้าค�อนข+างกระด+าง 
201 - 300 นํ้ากระด+าง 
มากกว�า 300 นํ้ากระด+างมาก 
15  - 375 ลักษณะท่ัวไปแหล�งนํ้าจืดผิวดิน Verneir (2013) 
170 - 240 ลักษณะท่ัวไปของนํ้าบาดาล 
ไม�เกิน 300 เหมาะสําหรับนํ้าบาดาลท่ีใช+บริโภค ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข (2524) ความกระด+างถาวร
ไม�เกิน 200 

เหมาะสําหรับนํ้าบาดาลท่ีใช+บริโภค 

 อนุโลมไม�เกิน 500 เหมาะสําหรับนํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีป|ดสนิท 

มากว�า 100 ไม�เหมาะในการชําระร�างกาย หรือใช+ในอุตสาหกรรม ไพฑูลย& หมายม่ันสุข (2553) 

มากว�า 500 ไม�เหมาะในการใช+งานท่ัวไปในชุมชน 
200 - 250 นํ้าดื่ม 
500  ไม�เหมาะในการบริโภค 
50 - 80 เหมาะสําหรับนํ้าประปา 
60-200  คุณภาพนํ้าดี Australian Drinking 

Water Guidelines (2004) 200 - 500  ทําให+เกิดปiญหาตะกรันในหม+อไอนํ้า ท�อส�งนํ้า 

มากกว�า 500  เกิดปiญหาตะกรันรุนแรงในหม+อไอนํ้า ท�อส�งนํ้า  
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ตารางท่ี 4.10 การประเมินควากระด+างของคุณภาพนํ้า (ต�อ) 
 

ควากระด(างของนํ้า 
(mg/L as (CaCO3) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

30 - 100 เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า เกณฑ&มลภาวะคุณภาพนํ้า
ของส่ิงมีชีวิต 

100 - 300 ช�วงท่ีปลาสามารถอาศัยอยู�ได+ Wurth (1993) 
63 - 250 สําหรับการเพาะเล้ียงปลาในบ�อ 
Ca 25 -100 mg/L เหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงปลาในบ�อ 
Ca ≤ 100 mg/L เหมาะสําหรับการบริโภค EC (1980)   

 Mg ≤50 mg/L เหมาะสําหรับการบริโภค 

Ca = 75  mg/L เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ&อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (2521) Mg = 50 mg/L เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ&อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค 

 

4.4 การนําไฟฟgาของนํ้า  
การนําไฟฟ>าของนํ้า  (Electrical conductivity: EC) เป-นความสามารถของนํ้าที่ยอมให+

กระแสนํ้าไฟฟ>าไหลผ�านได+ ซึ่งความสามารถดังกล�าวข้ึนอยู�กับความเข+มข+นของอิออนที่มีอยู�ในนํ้าและ
อุณหภูมิของนํ้า โดยสารที่ให+ทั้งอิออนบวกและอิออนลบ ได+แก� สารประกอบอนินทรียฺสาร เช�น  
กรดอนินทรีย& เกลือ และด�าง ส�วนสารประกอบอินทรียสาร เช�น ซูโคส และเบนซินไม�แตกตัวในนํ้า 
จึงไม�นําไฟฟ>า ทั้งน้ีการนําไฟฟ>าไม�ได+เป-นค�าเฉพาะอิออนตัวใดตัวหน่ึงแต�เป-นความรวมของอิออน
ทั้งหมดในนํ้า โดยค�าการนําไฟฟ>าไม�ได+บอกให+ทราบถึงชนิดของสารในนํ้าบอกเพียงว�ามีการเพิ่มข้ึนหรอื
ลดลงของอิออนที่ละลายอยู�ในนํ้าเท�าน้ัน กล�าวคือค�าการนําไฟฟ>าเพิ่มข้ึนแสดว�าสารที่แตกตัว 
ในนํ้าเพิ่มข้ึน หรือค�าการนําไฟฟ>าลดลงแสดว�าสารที่แตกตัวในนํ้าลดลงเช�นกัน เช�น ในนํ้าบริสุทธ์ิมีค�า
การนําไฟฟ>า 0.055 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร  (µS/cm) ส�วนนํ้ากลั่นหรือนํ้าที่ผ�านกระบวนการ
ขจัดอิออนของสารละลายทั้งหมด (Deionized water : DI)  มีค�าการนําไฟฟ>าอยู�ในช�วง 0.1-10  
ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร โดยนํ้าด่ืมมีค�าการนําไฟฟ>าอยู�ในช�วง 0.5 - 1.0 ไมโครซีเมนต&ต�อ
เซนติเมตร ขณะที่ นํ้าทะเลที่มีอิออนของเกลือและแร�ธาตุหลายชนิดละลายอยู�มีผลทําให+ 
มีค�าการนําไฟฟ>าค�อนข+างสูงคือประมาณ 53 มิลลิซีเมนต&ต�อเซนติเมตร ส�วนร+อยละ 10 ของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด& (10 % NaOH) มีค�าการนําไฟฟ>าเท�ากับ 355 มิลลิซีเมนต&ต�อ
เซนติเมตร (mS/cm) และร+อยละ 10 สารละลายกรดซัลฟูริค (10% H2SO4) มีค�าการนําไฟฟ>าเท�ากับ 
432 มิลลิซีเมนต&ต�อเซนติเมตร  เป-นต+น (Atekwanaa, 2004) 
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4.4.1 ป�จจัยท่ีมีผลต�อค�าการนําไฟฟgาของนํ้า 
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าในแหล�งนํ้าแต�ละประเภทจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับหลาย

ปiจจัยต�างๆ สรุปได+ดังน้ี 
1) อิออนท่ีละลายอยู�ในนํ้าอยู�ในนํ้า ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจะข้ึนอยู�กับลักษณะ

ของอิออนที่อยู�นํ้า ได+แก� ประจุของอิออน ขนาดของอิออน และการเคลื่อนที่ของอิออน ซึ่งปiจจัย
ดังกล�าวมีผลต�อค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า เน่ืองจากค�าการนําไฟฟ>าจะข้ึนอยู�กับปริมาณอิออนที่แตกตัวได+
ในนํ้า ซึ่งส�วนใหญ�สารที่สมารถแตกตัวได+ส�วนใหญ�เป-นพวกสารอนินทรีย&ซึ่งจะมีอิออนทั้งประจุบวก
และประจุลบทําให+สามารถแตกตัวได+และนําไฟฟ>าได+ดี ดังน้ันในนํ้าบริสุทธ์ิจะมีค�าการการนําไฟฟ>าเพิ่ม
สูงข้ึนตามความเข+มข+นของอิออนที่ละลายอยู�ในนํ้า อย�างไรก็ตาม ความสัมพันธ&ที่เกิดข้ึนดังกล�าวจะ 
ไม�เป-นเส+นตรง เน่ืองจากความเข+มข+นของสารที่สูงมากในนํ้าจะกีดขวางการเคลื่อนที่ของอิออนในนํ้า 
ความสัมพันธ&ดังกล�าวอาจมีความสัมพันธ&กันเชิงเส+นเป-นลักษณะเส+นตรงเมื่อความเข+มข+นของสารที่
ละลายอยู�ในนํ้ามีน+อยกว�า 1,000 มิลลิกรัมต�อลิตร (ภาพที่ 4.16) เน่ืองจากการเคลื่อนที่อิออนในนํ้าจะ
มากหรือน+อยข้ึนอยู�กับขนาดและประจุของอิออน ซึ่งสารประกอบที่มีเวเลนต&สูง (Valence) จะ
สามารถนําไฟฟ>าได+ดีกว�าสารประกอบที่มีเวเลนท&ตํ่า  ซึ่งจากรายงานของ Iyasele et al. (2015) 
พบว�า ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจะเพิ่มสูงข้ึนเมื่อความเข+มข+นของอิออนของโลหะต�างเวเลนซ&ทั้ง 
โมโนวาเลนท& (Monovalent) ไดวาเลนท& (Divalent) และไตรวาเลนท& (Trivalent) เพิ่มสูงข้ึน ซึ่ง
สารประกอบที่มีไดวาเลนท& (0.02 M CaCl2) จะมีค�าการนําไฟฟ>าเท�ากับ 2.53 ไมโครซีเมนต&ต�อ
เซนติเมตร  ขณะที่สารประกอบที่มีไตรวาเลนท&  (0.02 M FeCl2-4H20) จะมีค�าการนําไฟฟ>าเท�ากับ 
4.41 มิลลิซีเมนต&ต�อเซนติเมตร แต�อย�างไรก็ตามซึ่งค�าการนําฟ>าของของนํ้าจะข้ึนอยู�กับชนิดของที่
ละลายอยู�ในนํ้าไม�ใช�ความเข+มข+นของสาร  

ภาพท่ี 4.16 ความสัมพันธ&ระหว�างค�าการนําไฟฟ>ากบัความเข+มข+นของเกลือทีล่ะลายอยู�ในนํ้า 
ที่มา: Moore et al  (2008) 
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โดยจากรายงานของ Dahaan et al (2016) พบว�าเกลือในกลุ�มคลอไรด&มีค�า 
การนําไฟฟ>าของนํ้าใต+ดินสูงกว�าเกลือในกลุ�มซัลเฟตและไบคาร&บอนเนต ตามลําดับ (ภาพที่ 4.17) ซึ่ง
ลําดับความสามารถในการนําไฟฟ>าจะเปลี่ยนแปลงไปตามสารองค&ประกอบของเกลือ เช�น เกลือใน
กลุ�มคลอไรด&และกลุ�มซัลเฟตจะมีค�าการนําไฟฟ>าลดลงเมื่อเปลี่ยนจากสารประกอบจากเกลือโซเดียม
ไปเป-นโพแทสเซียมและไบคาร&บอเนต ซึ่งลําดับสุดท+าย คือ โซเดียมไบคาร&บอเนต (Na(HCO3)2)  
(ภาพที่ 4.17) นอกจากน้ีนํ้าใต+ดินที่มีอิออนของแมกนีเซียมจะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าใต+ดิน
ลดลงอย�างรวดเร็ว คือ ค�าการนําไฟฟ>าของ (MgCl2) > (CaSO4) ) > (MgSO4) (NaHCO3) > 
Mg(HCO3)2 ตามลําดับ ซึ่งลักษณะของเกลือที่ละลายนํ้าจะมีความสัมพันธ&กับการทําปฏิกิริยาของ
เกลือในนํ้า 

 

ภาพท่ี 4.17 ความสัมพันธ&ของลกัษณะของเกลือกับค�าการนําไฟฟ>าและของแข็งที่ละลายนํ้า  
ที่มา: Dahaan et al (2016) 

2) อุณหภูมิของนํ้า  มีผลต�อค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า เมื่ออุณหภูมิของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนจะ
มีผลทําให+นํ้าเพิ่มสูงข้ึนเช�นกันเน่ืองจากอุณหภูมิมีผลต�อความหนืดของนํ้า ความหนาแน�น และ 
การเคลื่อนที่ของอิออนในนํ้า (Robinson and Stockes, 1996) โดยอุณหภูมิของนํ้าเพิ่มที่ข้ึน  
1 องศาเซลเซียส จะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนร+อยละ 2 - 4  (Boyd, 1999)  
(ภาพที่ 4.18) เน่ืองจากอุณหภูมิของนํ้ามีผลต�อการเคลื่อนที่ของอิออนซึ่งในอุณหภูมิที่สูงจะทําให+ 
อิออนเคลื่อนที่ได+ดีกว�าที่อุณหภูมิตํ่า เน่ืองจากอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนมีผลทําให+อิออนแตกตัวได+ดีข้ึนส�งผล
ทําให+ค�าการนําไฟฟ>าสูงข้ึน อีกทั้งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนจะมีผลทําให+ปริมาณเกลือที่ละลายนํ้า 
เพิ่มสูงข้ึนเช�นกันและมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเพิ่มข้ึน  ในแหล�งนํ้าธรรมชาติค�าการนําไฟฟ>าจะ
มีความผันผวนในแต�ละช�วงของวันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินํ้า โดยในช�วงกลางวัน 
นํ้าจะอุ�นข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลจากแสงอาทิตย&จึงทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงมากกว�าเมื่อเทียบกับ
ในช�วงกลางคืนเมื่ออุณหภูมิของนํ้าเย็นลง  ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลทําให+ความหนาแน�น 
ของนํ้าลดลง และส�งผลทําให+นํ้าเกิดการแบ�งช้ันของนํ้าจึงทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าแตกต�างกันตาม
ระดับช้ันและความลึกของแหล�งนํ้า โดยค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจะเพิ่มสูงข้ึนตามระดับความลึกของ
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แหล�งนํ้าที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากบริเวณนํ้าที่ลึกจะความหนาแน�นของนํ้าและความเข+มข+นของเกลือมากกว�า
บริเวณผิวนํ้าทําให+มีค�าการนําไฟฟ>าที่สูงกว�าที่ระดับผิวนํ้า (Mihir et al., 2015) สําหรับความสัมพันธ&
ระหว�างค�าการนําไฟฟ>า และอุณหภูมิของนํ้าธรรมชาติจะแปรผันแตกต�างกันตามองค&ประกอบ 
ของเกลือที่ละลายอยู�ในนํ้า แต�จะไม�มีความสัมพันธ&แบบเชิงเส+นเมื่ออุณหภูมิของนํ้าอยู�ในช�วง 
 0 - 30  องศาเซลเซียส หากมีความสัมพันธ&แบบเชิงเส+นกันเมื่อทําการปรับค�าแฟคเตอร& (Factor) ให+
อุณหภูมิของนํ้าเป-น   25 องศาเซลเซียส โดยค�าแฟคเตอร&ที่ใช+ปรับอยู�ในช�วงระหว�าง  0.0175 - 
0.0198  ดังน้ันอุณหภูมิจึงมีผลโดยตรงกับต�อการตรวจวัดค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจึงมีการกําหนด
อุณหภูมิมาตรฐานที่ใช+ในการตรวจวัดให+อยู�สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จึงเป-นค�า
สภาพนําไฟฟ>า(Specific conductance) นอกจากน้ีค�าการนําไฟฟ>ายังแปรผันตามฤดูกาล 
อันเน่ืองมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูกาลน้ันๆ และมีผลต�อเน่ืองถึงการไหลของนํ้าได+เช�นกัน 
ตัวอย�างเช�น ในฤดูใบไม+ผลิมีการไหลของกระแสนํ้าค�อนข+างมากทําให+การนําไฟฟ>าของนํ้ามีค�า 
ค�อนข+างตํ่าเมื่อเทียบกับการไหลของกระแสนํ้าอย�างช+าๆ ในช�วงฤดูหนาว โดยแหล�งนํ้าที่มี 
การไหลของกระแสนํ้าน+อยหรือนํ้าน่ิงค�าการนําไฟฟ>าจะข้ึนอยู�กับอุณหภูมิของนํ้าและการระเหย 
ของนํ้ามากกว�าความแปรผันของฤดูกาล ซึ่งความสัมพันธ&ระหว�างอุณหภูมินํ้าและการนําไฟฟ>าแสดงให+
เห็นว�าเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มข้ึนส�งผลทําให+ค�าการการนําฟ>าเพิ่มข้ึนเช�นกันดังแสดงในภาพที่ 4.18 
 

 

ภาพท่ี 4.18 ความสัมพันธ&ระหว�างอุณหภูมิกบัค�าการนําไฟฟ>า 
ที่มา : Fundamentals of environmental measurements (2013) 

 
 

3) ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้า (Total dissolve solid :TDS) ค�าการนําไฟฟ>า
จะเป-นสัดส�วนหรือปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า กล�าวคือ แหล�งนํ้าที่มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าสูงจะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้าสูงข้ึนเช�นกัน ซึ่งความสัมพันธ&ของค�า
การนําไฟฟ>าและของแข็งที่ละลายนํ้าจะเกี่ยวข+องกับชนิดและลักษณะของอิออที่ละลายอยู�ในนํ้า ซึ่ง
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ความสัมพันธ&ดังกล�าวจะไม�เป-นความสัมพันธ&แบบเชิงเส+น เน่ืองจากความสามารถของการเคลื่อนที่
ของอิออนแต�ละชนิดในนํ้าจะแตกต�างกัน กรณีที่แหล�งนํ้ามีปริมาณเกลือหรือแร�ธาตุนํ้าสูงจะทําให+
สหสัมพันธ&ระหว�างค�าการนําไฟฟ>าและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าสูงด+วยเช�นกัน โดยทั่วไป
ความสัมพันธ&ของค�าการนําไฟฟ>าและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าแสดงในสมการที่ 4.24 และ 4.25 
และสามารถนําค�าการนําไฟฟ>ามาคํานวณกลับเพื่อได+ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได+ ดังตัวอย�างใน
สมการ  4.26 เมื่อค�า k = 0.64 

 

 

 

ซึ่งค�า k คือ ค�าแฟคเตอร&คงที่ที่แสดงความสัมพันธ&ของอัตราส�วนระหว�างของแข็ง
ละลายนํ้าต�อการนําไฟฟ>า (TDS/EC) ซึ่งค�าแฟคเตอร&ดังกล�าวจะมีค�าแตกต�างกันตามปรมิาณอิออนทีอ่
ยู�ในนํ้าซึ่งมีความแปรผันตามประเภทของนํ้า และค�าแฟคเตอร&โดยทั่วไปจะมีความแปรผันอยู�ในช�วง 
0.55-0.90 แสดงดังตารางที ่4.11  

ตารางท่ี  4.11 สหสมัพันธ&ระหว�างค�าการนําไฟฟ>าและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าในนํ้า 
แต�ละประเภท 

 

แต�อย�างไรก็ตามความสัมพันธ&ระหว�างค�าการนําไฟฟ>าและปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายนํ้าจะข้ึนอยู�กับความเฉพาะเจาะจงของการทํางานของอิออนที่ละลายนํ้า โดยจากศึกษาของ 
Rusydi (2017) พบว�าความสัมพันธ&ระหว�างค�าการนําฟ>าไฟและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าในนํ้า 
แต�ละประเภท คือ นํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้าเสียจากโรงงานผลิตโยเกิรต& และโรงงานผลิตภัณฑ&ที่ทําจากชีส 
พบว�าอัตราส�วนระหว�างการนําไฟฟ>าต�อของแข็งที่ละลายนํ้า (EC/TDS) ในแหล�งนํ้ามีค�า k เท�ากับ 
0.65 และมีค�าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจค�อนข+างสูงคือ R2=0.97 (ภาพที่ 4.19 ก.) และพบว�าค�า
ของแข็งที่ละลายนํ้า จะมีสหสัมพันธ&กับอิออนของคลอไรด& โซเดียม และแมกนีเซียมมากที่สุด ส�วนใน

ค�าการนําไฟฟgาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
(ไมโครซเีมนต&ต�อเซนติเมตร)  

อัตราระหว�าง 
TDS/EC (k) 

ท่ีมา 

นํ้าธรรมชาติเพื่อการชลประทาน 0.55 - 0.75 Brown et al. (1960) 
นํ้าธรรมชาติ  EC = 500 − 3,000  0.55 - 0.75 Hem (1985) 
นํ้าธรรมชาติ  0.55 - 0.90 Werkema (2002)  

APHA (1992) 
นํ้ากลั่น EC =1 - 10        0.50 Walton (1989) 
นํ้าจืด EC = 300 - 800        0.55 Rusydi (2017) 
นํ้าทะเล EC = 45,000 - 60,000       0.70 
นํ้าเกลือ EC = 65,000 - 80,000        0.75 

   TDS = (mg/L)= k x (µS/ cm)                                                                      (4.24) 
   TDS =   (0.55  - 0.90) EC                   4.25) 
   TDS (mg/L) = 0.64×EC (µS/ cm) = 6.4×EC (mS cm) = 640×EC (dS/m)              (4.26) 
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นํ้าเค็มพบค�าสหสัมพันธ&ระหว�างค�าการนําไฟฟ>าและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า มีค�า R2=0.77  
(ภาพที่ 4.19ข.) โดยอิออนหลักที่พบนํ้าเค็ม คือ โซเดียมและคลอไรด& ส�วนอิออนชนิดอื่น ๆ หรือ 
สารอนินทรีย&ในนํ้าจะมีความสัมพันธ&กับค�าของแข็งที่ละลายนํ้าแต�ค�อนข+างน+อย ส�วนนํ้าเสียจาก
โรงงานผลิตโยเกิรต& และโรงงานผลิตภัณฑ&ที่ทําจากชีส พบค�าความสัมพันธ&ระหว�างการนําฟ>าไฟและ
ของแข็งที่ละลายนํ้าตํ่ามาก (R2= 0.0008-034) ซึ่งผลดังกล�าวยังไม�สามารถอธิบายได+อย�างชัดเจน
เน่ืองจากมีหลายปiจจัยที่มีผลต�อความสัมพันธ&ของค�าการนําฟ>าไฟและของแข็งที่ละลายนํ้าดังกล�าว  
แต�อย�างไรก็ตามเมื่อนํ้าเสียจากโรงงานดังกล�าวผ�านการบําบัดแล+วเมื่อนําว�าวิเคราะห&สหสัมพันธ&
ระหว�างการนําฟ>าไฟและของแข็งที่ละลายนํ้า พบว�ามีค�าค�อนข+างสูงซึ่งมีค�า R2= 0.98 (ภาพที่ 4.19ค.) 
ซึ่งนํ้าเสียที่ผ�านการบําบัดดังกล�าวยังมีความสัมพันธ&ค�อนข+างมากกับอัตราส�วนระหว�างการนําไฟฟ>าต�อ
ของแข็งที่ละลายนํ้าประมาณค�าเท�ากับ 0.64  ซึ่งพบได+ว�าอัตราส�วนระหว�างค�าการนําไฟฟ>าต�อปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าจะมีค�าที่ค�อนข+างจะเฉพาะเจาะจงตามชนิดของอิออนที่ละลายอยู�นํ้า 

 

 
ภาพท่ี 4.19 สหสมัพันธ&ของค�าการนําไฟฟ>า (EC) และปรมิาณของแข็งละลายนํ้า (TDS) ในนํ้า  
    ประเภทต�างๆ โดย  
    ก. นํ้าจืด   
               ข. นํ้าเค็ม 
               ค. นํ้าเสียจากโรงงานผลิตโยเกริต&และผลิตภัณฑ&ที่ทําจากชีสทีผ่�านการบําบัด 
ที่มา:  Rusydi (2017)   
 

4) พีเอชของนํ้า แหล�งนํ้าที่มีกรดแก�หรือด�างแก�ละลายอยู�จะมีผลทําให+นํ้ามีค�า 
การนําไฟฟ>าที่สูง เน่ืองจากค�าพีเอชของนํ้าเป-นการวัดความเข+มข+นของไฮโดรเจนอิออนและ 
ไฮดรอกซิลอิออนซึ่งหากนํ้ามีอิออนทั้งสองสูงนํ้าจะมีผลทําค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงเ น่ืองจากอิออน
ทั้งสองชนิดสามารถเคลื่อนตัวได+สูงมากกว�าอิออนตัวอื่น (ตารางที่ 4.12)  ดังน้ันสารละลายที่เป-นกรด
จะมีค�าพีเอชตํ่าซึ่งความเข+มข+นของไฮโดรเจนอิออนสูง หรือสารละลายที่เป-นด�างจะมีค�าพีเอชสูงจะมี
ความเข+มข+นของไฮดรอกซิลอิออนสูง ซึ่งความเข+มข+นดังกล�าวส�งผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูง 
โดยเฉพาะหากนํ้าน้ันมีค�าพีเอชมากกว�า 9 หรือพีเอชน+อยกว�า 5 

 

ข. ก. ค. 
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ตารางท่ี 4.12 การเคลื่อนที่ของอิออน (λo
+ และ λo

-) ในนํ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 

อิออนบวก λ
o

+ อิออนลบ λ
o

- 
SH+ 350 OH- 198.6 

1/2Ca2+ 59.5 HCO3
- 44.5 

1/2Mg2+ 53.1 1/2Ca3
2- 72 

Na+ 50.1 1/2SO4
2- 70 

K+ 73.5 Cl- 76 
NH+

4 73.5 Ac- 40.9 
1/2Fe2+ 54 F- 54.4 
1/2Fe3+ 68 NO3

- 71.4 
H2PO4

- 33 
1/2 H2PO4

- 57 

ที่มา: Hamilton (1978) 

5) การไหลของนํ้า นํ้าที่ไหลมาจากแหล�งนํ้าพุ นํ้าจากหิมะที่ละลาย นํ้าจากลําธาร 
ที่ใสสะอาด และแหล�งนํ้าจืดใต+ดิน เมื่อไหลเข+าสู�แหล�งนํ้าจืดจะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้า
ลดลง แต�นํ้าที่ไหลมาจากพื้นเกษตรกรรมลงสู�แหล�งนํ้าจะทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน 
เน่ืองจากนํ้าเสียดังกล�าวมีองค&ประกอบของธาตุอาหารและของแข็งละลายนํ้าในปริมาณสูง ในขณะที่
แหล�งนํ้าจืดหรือแหล�งนํ้าแร�ธรรมชาติทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเปลี่ยนแปลงมากกว�าแหล�งนํ้า
ประเภทอื่นๆ ส�วนค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าฝนธรรมชาติมีค�ามากกว�านํ้าบริสุทธ์ิ เน่ืองจากนํ้าฝน
ธรรมชาติเกิดการรวมตัวของกlาซและอนุภาคฝุ�นในบรรยากาศซึ่งมีสภาพเป-นกรดอ�อน เมื่อฝนตก 
อย�างหนักลงสู�แหล�งนํ้าทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้าลดลง เน่ืองจากนํ้าฝนจะไปเจือจางเกลือและ
แร�ธาตุที่อยู�ในแหล�งนํ้า กรณีฝนตกหนักจนเกิดนํ้าท�วมน้ันค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจะข้ึนอยู�กับลักษณะ
ของนํ้าและสภาพดินโดยรอบพื้นที่แหล�งนํ้า  ตัวอย�างเช�น ในช�วงฤดูนํ้าหลากค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าใน
แหล�งนํ้าธรรมชาติจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูนํ้าน+อย เน่ืองจากในช�วงฤดูนํ้าหลากนํ้าช�วยทําให+เกดิ
การเจือจางอนินทรีย&สารที่อยู� ในแหล�ง นํ้าจึงมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�ง นํ้าลดลง   
หรือในกรณีที่นํ้าไหลชะหรือไหลท�วมมาจากพื้นที่ราบนํ้าท�วมถึงซึ่งเป-นพื้นที่ที่ดินมีสารอาหารและ
องค&ประกอบของแร�ธาตุค�อนข+างสูงลงสู�แหล�งนํ้าจะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงข้ึน นอกจากน้ี 
การผันนํ้าเข+าเข่ือนหรือการผันนํ้าของแม�นํ้ามีผลไปลดปริมาณการไหลของนํ้าเข+าสู�พื้นที่ทําให+ค�า 
การนําไฟฟ>าของแหล�ง นํ้าลดลง ซึ่ งพื้นที่ท+ายนํ้าของเข่ือนผันนํ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ 
ค�าการนําไฟฟ>า เน่ืองจากปริมาณนํ้าไหลเข+าลดลง นอกจากน้ีการระเหยของนํ้าเน่ืองจากระดับนํ้าใน
แหล�งนํ้าที่ลดตํ่าลงส�งผลทําให+ความเข+มข+นของอิออนของเกลือที่ละลายเพิ่มข้ึน ส�งผลทําให+ค�า 
การนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึนเช�นกัน และจากสาเหตุดังกล�าวทําให+ในช�วงฤดูร+อนค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าในแหล�งนํ้ามีสูงข้ึนซึ่งมีผลเน่ืองมาจากระดับนํ้าที่ลดลงและการระเหยของนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึน แต�ใน
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บางกรณีนํ้าฝนที่ตกลงมามีผลทําให+ปริมาณของนํ้าในแหล�งเพิ่มข้ึนซึ่งส�งผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า
ลดลงได+เช�นกัน 

6) ลักษณะธรณีวิทยาและขนาดของแหล�งนํ้า ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้า
ธรรมชาติโดยทั่วไปได+รับอิทธิพลมาจากลักษณะธรณีวิทยาของแหล�งนํ้าหรือพื้นที่โดยรอบของแหล�งนํ้า 
ตัวอย�างเช�น ลักษณะทางธรณีวิทยาของแหล�งนํ้าที่ประกอบด+วยดินเหนียวจะทําให+ค�าการนําไฟฟ>าใน
นํ้าสูง เน่ืองจากการแตกตัวและละลายนํ้าของแร�ดินเหนียวจะทําให+นํ้ามีค�าการนําไฟฟ>าสูง ในขณะ
กลุ�มหินแกรนิตมีความสามารถในการแตกตัวและลายได+น+อยกว�าแร�ดินเหนียวทําให+ค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าน+อย นอกจากน้ีการไหลของนํ้าใต+ดินมีผลต�อการกระจายของค�าการนําไฟฟ>าในแม�นํ้าและ 
ลําธารได+เช�นกัน ซึ่งจะมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับลักษณะทางธรณีวิทยาที่นํ้าใต+ดินไหลผ�านซึ่งหากไหล
ผ�านช้ันหินหินปูนนํ้าจะมีค�าการนําไฟฟ>าสูง เน่ืองจากมีการละลายของคาร&บอเนตที่ถูกชะมาจากช้ัน
หินปูน ส�วนนํ้าใต+ดินจะมีค�าการนําไฟฟ>าค�อนข+างสูงเน่ืองจากนํ้าใต+ดินมีการท�วมขังในช้ันหินที่มี 
การกระจายตัวของอิออนเป-นระยะเวลานาน ดังน้ัน กรณีที่นํ้าใต+ดินมีอิออนของแร�ธาตุหรือเกลือที่
ละลายนํ้าได+มากจะมีผลทําให+ค�าการนําฟ>าของนํ้าใต+ดินเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งเมื่อไหลสู�แม�นํ้าหรือลําธารก็มีผล
ทําให+มีการเพิ่มข้ึนของค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้า    

ส�วนขนาดของแหล�งนํ้ามีผลต�อค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า โดยพบว�าแหล�งนํ้าที่มี
ขนาดเล็กจะมีค�าการนําไฟฟ>าสูงกว�าแหล�งนํ้าขนาดใหญ� เน่ืองจากการระเหยของนํ้าบางส�วนใน 
ช�วงกลางวันในแหล�งนํ้าขนาดเล็กจะทําให+ความเข+มข+นของอิออนของแหล�งนํ้าสูงมากกว�าแหล�งนํ้า
ขนาดใหญ�เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าที่เจือจางอิออนน+อยกว�าแหล�งนํ้าขนาดใหญ� นอกจากน้ีระยะทางที่ 
นํ้าไหลต�อค�าดารนําไฟฟ>าของนํ้า โดยระยะทางจากบริเวณต+นนํ้าจะมีค�าการนําไฟฟ>าตํ่าและค�อย ๆ 
เพิ่มข้ึนตามระยะทางโดยเฉพาะบริเวณที่อยู�ใกล+ทะเล เน่ืองจากระยะทางที่เพิ่มข้ึนทําให+นํ้าเกิดการ 
ชะล+างสารจากแหล�งต�าง ๆ และมีการสะสมสารในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึนจึงส�งผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าเพิ่มสูงข้ึนเช�นกัน 

7) นํ้าเสีย โดยนํ้าเสียจากชุมชนแหล�งชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีผล
ต�อชนิดและปริมาณอิออนที่ละลายนํ้า และมีผลต�อเน่ืองถึงค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า เช�น การชะล+างนํ้า
เสียหรือดินจาการเกษตรกรรมลงสู�แหล�งนํ้า เมื่อดินลงสู�แหล�งนํ้าสารอินทรีย& ในดินจะเกิด 
การย�อยสลายโดยจุลินทรีย&ในแหล�งนํ้าซึ่งมีผลทําให+แบคที่เรียที่สร+างของเสีย (Bacteria waste ) 
เพิ่มข้ึนส�งผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงข้ึน เป-นต+น โดยจากรายงานของ CCME (1999) กล�าวว�า 
มลพิษทางนํ้าจะมีผลทําค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ เช�น ทะเลสาบ หรือแม�นํ้าเพิ่มสูง
มากข้ึน ซึ่งโดยทั่วไปมาจากนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือของเสียจากกิจกรรมของมนุษย&  ซึ่ง
หากแหล�งนํ้ามีค�าการนําไฟฟ>าตํ่าอยู�ในช�วง 0 - 200 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร เป-นตัวบ�งช้ีภูมิหลัง
ของค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้า ส�วนค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าที่อยู�ในระดับกลางอยู�ในช�วง 200 -  
1000 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร จะเป-นค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้าทั่วไป แต�หากค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าสูงมากยู�ในช�วง 1000 -10,000 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร เป-นการบ�งช้ีว�านํ้ามีความเค็ม
เพิ่มข้ึนซึ่งอาจทําให+นํ้าเกิดมลพิษ ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต�อย�างไรกต็าม
ไม�ใช�ทุกประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเพิ่มสูงข้ึน ตัวอย�างเช�น นํ้ามันทําให+
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เกิดมลพิษทางนํ้าแต�ไม�ได+ทําให+ค�าการนําไฟฟ>าสูง ดังน้ันมลพิษทางนํ้าที่เกิดจากนํ้ามันจึงไม�สามารถ
บ�งช้ีได+โดยค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า  

4.4.2 ความสําคัญของค�าการนําไฟฟgาของนํ้า  
ค�านําไฟฟ>าของนํ้ามีความสําคัญหลายประการต�อระบบนิเวศทางนํ้า ซึ่งสามารถสรุป

ได+ดังต�อไปน้ี 
1) ค�าการนําไฟฟgาของนํ้าสามารถบ�งชี้ความเข(มข(นของสารท่ีละลายอยู�ในนํ้า 

และใช(ประเมินแหล�งท่ีมาของสารมลพิษทางนํ้าเบ้ืองต(นได(  โดยทั่วไปแหล�งนํ้าธรรมชาติมี 
ค�าการนําไฟฟ>าค�อนข+างคงที่ ดังน้ันหากค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วแสดงว�า  มี
สิ่งผิดปรกติเกิดข้ึนในแหล�งนํ้า ซึ่งส�วนใหญ�เกิดจากการปนเป56อนของนํ้าเสียและของที่เกิดจาก     
กิจกรรมของมนุษย& ได+แก� นํ้าเสียการทําเหมืองแร� ของเสียจากอุตสาหกรรม หรือนํ้าชะจากพื้นที่
เกษตรกรรม เป-นต+น ซึ่งนํ้าเสียแต�ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต�างกันซึ่งคุณสมบัติดังกล�าวมีผลทําให+
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ามีค�ามากน+อยแตกต�างกัน เช�น นํ้าที่เสียจากพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อไหลลงสู� 
แหล�งนํ้าจะมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีสารประกอบพวกคลอไรด& 
ฟอสเฟต และไนเตรทละลายอยู�ในนํ้า หรือหากแหล�งนํ้ามีการปนเป56อนของนํ้ามันที่รั่วไหลหรือ
ปนเป56อนของสารอินทรีย&มีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าลดลง เน่ืองจากสารอินทรีย&แตกตัวได+น+อยทาํ
ให+ค�าการไฟฟ>าของนํ้าตํ่า  

 ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ามีความสัมพันธ&กับปริมาณของของแข็งที่ละลายนํ้าซึ่งเป-น
ดัชนีบ�งช้ีถึงความเข+มข+นของอิออนที่สามารละลายนํ้าได+ หากแหล�งนํ้ามีปริมาณของของแข็งที่ละลาย
นํ้าสูงจะทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงเช�นกัน การประเมินมลพิษทางนํ้าในทะเลสาบ Sarovar และ 
Rabindra Sarovar ในประเทศอินเดีย ของ Das (2006) พบว�า ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ามีความสัมพันธ&
ทางบวกอย�างมากกับปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า ในทะเลสาบมีความเข+มข+นของซัลเฟตและอิออน
ชนิดอื่นที่แตกตัวได+ มากข้ึนจะทําให+พบค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสูงข้ึนในจุดเก็บตัวอย�าง และนํ้าใน
บริเวณน้ันค�อนข+างเสื่อมโทรม ดังน้ันค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าและอัตราส�วนระหว�าค�าการนําไฟฟ>า 
ของนํ้าและปริมาณของแข็งละลายนํ้า สามารถใช+เป-นดัชนีบ�งช้ีภาวะมลพิษที่นําไปสู�แหล�งกําเนิดมลพษิ
ทางนํ้าได+ดี รวมถึงเป-นข+อมูลประกอบการแก+ไขปiญหามลพิษทางนํ้า เป-นดัชนีคุณภาพนํ้า 
ในการติดตามและเฝ>าระวังการเปลี่ยนแปลงของแหล�งนํ้า สอดคล+องกับรายงานของ Yap (2013) 
กล�าวว�าค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าสามารถใช+ในการบ�งช้ีคุณภาพของแหล�งนํ้าในเขตร+อนอย�างแม�นํ้า 
Langat ในประเทศมาเลเซียได+ดี  เน่ืองจากเป-นดัชนีที่มีความสัมพันธ&โดยตรงกับปริมาณสารที่ละลาย
อยู�ในนํ้า อีกทั้งยังมีวิธีวิเคราะห&ที่ไม�ยุ�งยากซับซ+อน ทําให+ง�ายและสะดวกในการวิเคราะห& ดังน้ันจึงควร
นํามาใช+ประกอบในดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไปของประเทศเพื่อเป-นตัวสะท+อนถึงแร�ธาตุที่ทําให+เกิดมลพิษ
หรือองค&ประกอบของตัวอย�างนํ้า 

จากที่กล�าวมาข+างต+นเห็นได+ว�า ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเป-นพารามิเตอร&ที่สําคัญที่
สามารถใช+เป-นข+อมูลในการคํานวณหาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได+ อีกทั้งมีวิธีการวิเคราะห&ที่ง�าย 
และสะดวกมากกว�าการวิเคราะห&ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้า ทําให+ไม�ต+องวิเคราะห&พารามิเตอร&นํ้า
หลายพารามิเตอร& ลดข้ันตอนและค�าใช+จ�ายในการวิเคราะห& แต�อย�างไรก็ตามการวิเคราะห&ปริมาณ
ของแข็งที่ลายนํ้าสามารถใช+ในการอธิบายข+อมูลคุณภาพนํ้าได+ซับซ+อนมากกว�าค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า
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ซึ่งจะบ�งบอกเพียงปริมาณรวมของอิออนที่แตกตัวได+ในนํ้าเท�าน้ัน  นอกจากน้ีค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ายัง
สามารถใช+ในเป-นพารามิเตอร&ที่ใช+ในการควบคุมความเข+มข+นของเกลือ แร�ธาตุในนํ้าประปาและ 
นํ้าชลประทาน รวมถึงใช+เป-นข+อมูลประกอบการควบคุมสารในนํ้า หรือความกระด+างของนํ้าใน 
หม+อไอนํ้า ตลอดจนนําไปใช+เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของเครื่องควบแน�นไอนํ้าที่ใช+ในโรงงาน
อุตสาหกรรมได+ 

2) ค�าการนําไฟฟgาของนํ้ามีประโยชน0ในการวิเคราะห0คุณภาพนํ้า ค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าสามารถนํามาใช+เพื่อประเมินปริมาณตัวอย�างนํ้าที่ใช+ในการวิเคราะห&คุณภาพนํ้า ซึ่งหากนํ้า
ตัวอย�างมีค�าการนําไฟฟ>าตํ่าแสดงว�ามีปริมาณมีเกลือหรือแร�ธาตุต�าง ๆ น+อย ดังน้ันในการวิเคราะห&
คุณภาพนํ้า เช�น ปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้า ความกระด+าง หรือปริมาณคลอไรด&ในอาจต+องใช+นํ้า
ตัวอย�างปริมาณมาก อีกค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ายังมีประโยชน&ในการประเมินความบริสุทธ์ิในนํ้ากลั่น
หรือในนํ้าที่ผ�านการกําจัดอิออน (DI water) ที่นํามาใช+ในการวิเคราะห&คุณภาพนํ้า ซึ่งโดยทั่วไป 
นํ้ากลั่นใหม� ๆ จะมีค�าการนําไฟฟ>าอยู�ในช�วง  0.5 - 3.0 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร ส�วนนํ้าที่ผ�าน 
การกําจัดอิออนโดยทั่วไปหรือนํ้ากลั่นจะมีค�าการนําไฟฟ>าอยู�ในช�วง 0.1 - 10 ไมโครซีเมนต&ต�อ
เซนติเมตร (Atekwanaa, 2004) แต�เมื่อวางนํ้าดังกล�าวทิ้ งไว+ระยะหน่ึงจะไปดูดซับกlาซ
คาร&บอนไดออกไซด&และแอมโมเนียในอากาศ ทําให+ในนํ้ากลั่นมีอิออนของคาร&บอเนตและ 
ไบคาร&บอเนตเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งส�งผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้ากลั่นเพิ่มสูงข้ึนตามระยะเวลาที่นํ้ากลั่น
สัมผัสกับอากาศ ดังน้ันค�าการนําไฟฟ>าในนํ้ากลั่นจะทําให+ทราบถึงความเหมาะสมของนํ้ากลั่นที่
นํามาใช+ในการวิเคราะห& ซึ่งหากนํ้าดังกล�าวมีปริมาณในนํ้าอิออนสูงเกินไปจะต+องมีการกําจัดอิออนใน
นํ้ากลั่นให+ลดลงอยู�ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให+ไม�ให+มีผลไปรบกวนค�าความถูกต+องของการวิเคราะห&
คุณภาพนํ้า 

3) ค�าการนําไฟฟgาของนํ้าสามารถบ�งชี้สัดส�วนของนํ้าท่ีผสมกันและสามารถใช(
ติดตามการไหลของนํ้าเค็มในพ้ืนท่ีแหล�งนํ้ากร�อยได( เน่ืองการไหลของกระแสนํ้ามีผลทําให+แหล�งนํ้า
เกิดความผันผวนซึ่งผลดังกล�าวมีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป เช�น ในแหล�งนํ้ากร�อย
กระแสนํ้าข้ึนมีผลทําให+นํ้าเค็มจากมหาสมุทรไหลเข+าสู�แหล�งนํ้ากร�อย ซึ่งมีผลทําให+แหล�งนํ้ากร�อยมีค�า
การนําไฟฟ>าที่เพิ่มสูงข้ึน และเมื่อกระแสนํ้าลงนํ้าเค็มจะมีการไหลกลับสู�มหาสมุทรมีผลทําให+แหล�งนํ้า
กร�อยมีค�าการนําไฟฟ>าที่ลดลง 

4) ค�าการนําไฟฟgาของนํ้าสามารถบ�งชี้ความเค็มของนํ้าได( ค�าการนําไฟฟ>ามีผล
โดยตรงกับปริมาณเกลือที่ละลายอยู�ในนํ้า สามารถใช+เป-นดัชนีที่ใช+บ�งบอกถึงปริมาณความเค็มของนํ้า
ได+ แต�อย�างไรก็ตาม ค�าการนําไฟฟ>าไม�ได+บ�งบอกถึงองค&ประกอบของอิออนที่ อยู�ในนํ้าน้ัน แต�เป-นการ
บ�งบอกถึงความเข+มข+นของอิออนบวกและอิออนของเกลือหรือแร�ธาตุที่ละลายนํ้าเท�าน้ัน โดยหากแบ�ง
ระดับความเค็มนํ้าตามค�าการนําไฟฟ>านํ้าตามรายงานของ Rhoads (1992) แบ�งได+เป-น 6 ระดับต้ังแต�
นํ้าไม�มีความเค็มเลยไปจนถึงนํ้าเกลือ แสดงดังตารางที่ 4.13  ซึ่งมีประโยชน&ต�อการใช+นํ้าเพื่อ 
การเกษตรกรรม เน่ืองจากค�าการนําไฟฟ>าเป-นปiจจัยสําคัญในการวิเคราะห&คุณภาพดินที่มีผลต�อ 
ธาตุอาหารพืช ทั้งน้ีชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโตของพืชจะข้ึนอยู�กับค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า 
เน่ืองจากค�าการนําไฟฟ>าของสารละลายจะช�วยรักษาระดับธาตุอาหารให+เพียงพอสําหรับพืช หากค�า
การนําไฟฟ>าตํ่าจะไม�เหมาะสมต�อพืชและทําให+พืชเจริญเติบโตช+า มีลักษณะผิดปรกติ เช�น ใบซีด
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เหลือง ในกรณีที่ค�าการนําไฟฟ>าสูงเกินไปจะมีผลทําให+พืชเจริญเติบโตตํ่า และเกิดพิษต�อพืชได+เช�นกัน 
โดยทั่วไปนํ้าที่มีเกลือละลายอยู�มากไม�ได+เกิดผลรุนแรงต�อพืช เพียงแต�ก�อให+เกิดความเสียหาย เมื่อมี
ความเข+มข+นของเกลือในระยะเวลานานจะทําให+เกิดการตกค+างของเกลือในดินมากข้ึน เน่ืองจากการ
ระเหยของนํ้าในดินทําให+เกิดดินเค็ม และเกิดผลกระทบจากปiญหาดังกล�าวตามมา  
 

ตารางท่ี 4.13 การแบ�งระดับความเค็มของนํ้าตามค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า 
 

ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า 
(ไมโครซเีมนต&ต�อเซนติเมตร) 

ระดับความเค็มของนํ้า 

 น+อยกว�า 700   นํ้าไม�เค็ม 
 700 - 2,000  นํ้าเค็มเล็กน+อย 
 มากกว�า 2,000 แต�น+อยกว�า 10,000  นํ้าเค็มปานกลาง 
 10,000 - 25,000  นํ้าค�อนข+างเค็มมาก 
 25,000 - 45,000  นํ้าเค็มมาก 
 มากกว�า 45,000  นํ้าเกลือ 
ที่มา: Rhoads (1992)  

5) ค�าการนําไฟฟgาของนํ้ามีความสําคัญต�อสัตว0นํ้า และการใช(ประโยชน0ของ
มนุษย0 สัตว&นํ้าแต�ละชนิดมีความไวต�อการเปลี่ยนแปลงของค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าแตกต�างกันตามชนิด
ของสิ่งมีชีวิต และจากที่กล�าวมาข+างต+นค�านําไฟฟ>าของนํ้าเป-นการบ�งช้ีทางอ+อมถึงปริมาณเกลือ 
ที่ละลายอยู�ในนํ้า ซึ่งหากนํ้ามีค�าการนําไฟฟ>าสูงแสดงว�านํ้ามีปริมาณเกลือละลายนํ้าอยู�มาก  
(ตารางที่ 4.1-) ส�งผลทําให+รบกวนวงจรชีวิตของสัตว&นํ้าสัตว&นํ้าบางชนิด แต�อย�างไรก็ตามสัตว&นํ้า    
บางชนิดสามารถอาศัยอยู�ได+ในนํ้าที่มีค�าการนําไฟฟ>าสูง แต�โดยส�วนใหญ�ไม�สามารถทนอยู�ได+ใน 
ช�วงนํ้าที่มีค�าการนําไฟฟ>าสูงมากเป-นพิเศษ  เช�น สัตว&นํ้าจืดจะไม�สามารถทนต�อนํ้าที่มีเกลือเพิ่มสูงข้ึน
ส�งผลทําให+เมื่อนํ้ามีความนํ้าเค็มสูงข้ึนทําให+เป-นพิษต�อสัตว&นํ้าจืด ส�งผลทําให+ไม�สามารถรักษาสมดุล 
นํ้าจืดในร�างกายได+ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค&ประกอบและความเข+มข+นของเกลือในตัวสัตว&นํ้าจะมี
ผลกระทบต�อการทํางานของเน้ือเย่ือและอวัยวะการทํางานของสัตว&นํ้าได+ ส�วนในสัตว&นํ้าเค็มจะมี     
กลไกทางชีววิทยาจึงทําให+สามารถปรับตัวและมีชีวิตรอดอยู�ในนํ้าทะเลได+ โดยจากรายงานของ    U.S. 
EPA (2016) พบว�าแหล�งนํ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีค�าการนําไฟฟ>าอยู�ในช�วง 150 - 500  
ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร จะเหมาะสมต�อทําประมงและการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าจืด แต�หาก 
ค� าการ นํ าไฟฟ> าของ นํ้ าของแหล� ง นํ้ าไม�อ ยู� ในช� วง ดังกล� าว จะส� ง ผลทํ าให+ เ จริญเ ติบ โต 
ของปลาบางสายพันธุ& หรือสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ�ลดลง และหากค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าที่
สูงมากกว�า 1,000 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร จะเป-นดัชนีบ�งช้ีว�าคุณภาพนํ้าน้ันไม�เหมาะสมต�อ 
การดํารงชีวิตของปลาและแมลงนํ้า นอกจากน้ีค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าที่สูงซึ่งเกิดจากอิออนของเกลือ
หรืออนินทรีย&ที่ละลายนํ้า ซึ่งเป-นองค&ประกอบของอิออนในนํ้าดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อสัตว&นํ้าได+ 
เช�น คลาโดเซอรา (Cladocera) และไรนํ้า (Water fleas) ที่มีความไวต�อโพแทสเซียมคลอไรด&
มากกว�าโซเดียมคลอไรด&ที่ระดับความเข+มข+นเท�ากัน เป-นต+น สําหรับมนุษย&นํ้าที่มีค�าการนําไฟฟ>าสูง 
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คือ มีค�ามากกว�า 370 มิลลิซีเมนต&ต�อเซนติเมตร เมื่อนํามาใช+ในบริโภคจะค�อนข+างส�งกระทบต�อ
สุขภาพมนุษย& อีกทั้งหากนําใช+ในชุมชนมีค�าการนําไฟฟ>าสูงกว�า 700 ไมโครซีเมนต&ต�อเซนติเมตร 
แสดงว�านํ้ามีเกลือและแร�ธาตุที่ละลายอยู�ในปริมาณสูงซึ่งมีผลทําให+นํ้าเกิดความกระด+าง เกิดตะกรนัใน
ท�อนํ้า และทําให+นํ้ามีรสและกลิ่นที่เปลี่ยนไป ดังน้ัน ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าใช+ชุมชนสามารถนําไปใช+
ประกอบเป-นข+อมูลที่ในการควบคุมปริมาณเกลือและอนินรีย&สารในนํ้าใช+ชุมชน รวมถึงใช+ในการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าใช+ได+ 

4.4.2 การวัดและประเมินผลค�าการนําไฟฟgาของนํ้าของคุณภาพนํ้า   
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเป-นดัชนีที่สามารถใช+ประโยชน&ได+หลากหลาย แต�โดยทั่วไปใช+

ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าจะเป-นพารามิเตอร&ที่นําไปใช+เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณภาพนํ้าที่
นําไปใช+ในกิจกรรมต�าง ๆ รวมถึงใช+ในการติดตามและเฝ>าระวังคุณภาพนํ้า นอกจากน้ีค�าการนําไฟฟ>า
ยังสามารถใช+คํานวณปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าและความเค็มของนํ้าได+ และเน่ืองจากโดยส�วนใหญ�
แหล�งนํ้ามีค�าการนําไฟฟ>าค�อนข+างคงที่ซึ่งค�าคงที่ดังกล�าวสามารถใช+เป-นข+อมูลพื้นฐานเพื่อใช+
เปรียบเทียบค�าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแหล�งนํ้าในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าครั้งต�อไป ซึ่งหากค�า
การนําไฟฟ>าของนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แสดงว�าแหล�งนํ้าเกิดการปนเป56อนซึ่งการปนเป56อน
ของสารในนํ้าดังกล�าวสามารถนําไปสู�แหล�งกําเนิดของมลพิษในแหล�งนํ้าได+ รวมถึงยังสามารถใช+เพื่อ
คาดการณ&การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางนํ้าได+ นอกจากน้ีค�าการนําไฟฟ>ายังสามารถใช+คํานวณ
เพื่อประเมินปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าและค�าความเค็มของนํ้าได+  ดังน้ันจึงเป-นการนําไฟฟ>าของนํ้า
จึงพารามิเตอร&ที่สามารถใช+ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าหรือใช+บ�งบอกระดับมลพิษ
ในแหล�งนํ้าได+ดี  

การตรวจวัดค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า โดยใช+วิธีการตรวจวัดความสามารถของนํ้าที่จะ
ให+กระแสไฟฟ>าไหลผ�านที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ 25 องศาเซลเซียส โดยใช+โพรบวัด (Probe) ที่ต�อกับ
เครื่องวัดค�าการนําไฟฟ>า (Electrical conductivity meter) จุ�มลงในตัวอย�างนํ้าหรือแหล�งนํ้าใน
ตําแหน�งที่ต+องการ จากน้ันอ�านค�าคงที่ โดยใช+เวลาอย�างน+อย 60 วินาที ที่รายงานในหน+าจอของเครื่อง
ในสภาวะ อุณหภูมิมาตรฐานที่ 25 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 4.20)  หากค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าวัดที่
อุณหภูมิที่แตกต�างกัน ต+องปรับค�าแฟคเตอร&ให+เป-นค�าอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ดังน้ัน ค�า
สัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ  (Temperature coefficient) ต+องมีการนํามาพิจารณาประกอบด+วย อย�างไรก็
ตามค�าการนําไฟฟ>าโดยเฉพาะค�าของสัมประสิทธ์ิอุณหภูมิ  (Specific conductance  temperature 
coefficient) จะข้ึนอยู�กับสารละลายที่ใช+ในการวัดค�าการนําไฟฟ>าของซึ่งจะมีช�วงที่แตกต�างกัน ข้ึนอยู�
กับชนิดและความเข+มข+นของสารละลายมาตรฐานที่ใช+รวมถึงอุณหภูมิขณะวัด   โดยค�าการนําไฟฟ>า
ของนํ้าแสดงหน�วยการวัดเป-นไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร (µS/cm) หรือไมโครโมห&ต�อเซนติเมตร 
(µmhos/cm) ซึ่งหน�วยของ ค�าการนําไฟฟ>ามาจากหน�วยมาตรฐานของความต+านทานไฟฟ>า 
(Electrical resistance: R)  เป-นโอห&ม (Ohm ) เขียนสัญลักษณ& เป-น Ω ส�วนค�าการนําไฟฟ>า 
(Conductance :G) เป-นส�วนกลับของค�าความต+านทานไฟฟ>าเป-นโมห& (mho) หรือซีเมนส& 
(siemens) คือ G=1/R เขียนสัญลักษณ&หน�วยเป-น Ω -1 ซึ่งค�านําไฟฟ>าดังกล�าวสามารถนํามาคํานวณ
กลับเพื่อหาปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าที่มีค�าแฟคเตอร&อยู�ในช�วง 0.55 - 0.90 ดังที่กล�าวมาข+างต+น 
(ในหัวข+อ 4.4.1)  
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ภาพท่ี 4.20 Electrical conductivity meter 

ที่มา : ผู+เรียบเรียง 
 

 สําหรับการประเมินค�าการนําไฟฟ>าต�อคุณภาพนํ้า พบว�าแหล�งนํ้าจืดธรรมชาติ
โดยทั่วไปจะมีค�าการ นําไฟฟ>าของนํ้าไม�เกิน 1,500 ไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร ซึ่งค�าการนําไฟฟ>าที่
เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว&นํ่าอยู�ในช�วง 150 -500 ไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร และในการทํา
เกษตรชลประทานค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าควรมีค�าน+อยกว�า 750 ไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร ส�วน 
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าที่เหมาะสําหรับการใช+ประโยชน&ของมนุษย&ควรอยู�ในช�วง 800 - 2,500  
ไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร แต�หากแหล�งนํ้ามีค�านําไฟฟ>าสูงมากกว� 10,000 ไมโครซีเมนต�อเซนติเมตร   
นํ้าดังกล�าวไม�เหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภค หรือชลประทาน แสดงดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 ประเมินค�าการนําไฟฟ>าของคุณภาพนํ้า 
 

ค�าการนําไฟฟgา 
(µS/cm) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

0-1500 แหล�งนํ้าจืดธรรมชาติ MRCCC (2016) 
50,00 นํ้าทะเล 
น+อยกว�า 700  เหมาะสําหรับบริโภค EPA (2006) 
150 -500 เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าจืด 

สัตว&นํ้าหลายชนิดสามารถทนทานในระดับท่ีสูงกว�าน้ี  
Healthy Water (2002) 

50,000 เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าเค็ม 
น+อยกว�า 750 เหมาะสําหรับการใช+เกษตรชลประทาน Quality Criteria for 

Water (1976) 
 

0 - 800 - เหมาะสําหรับใช+เป-นนํ้าดื่ม เน่ืองจากไม�มีสารมลพิษ    
ท่ีเป-นสารอินทรีย& และแร�ดินเหนียวแขวนลอยท่ีมาก
เกิน 
- เหมาะสําหรับชลประทาน 
- นํ้าเหมาะสําหรับใช+สําหรับการทําปศุสัตว&ทุกชนิด 

MRCCC (2016) 
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ตารางท่ี 4.14 ประเมินค�าการนําไฟฟ>าของคุณภาพนํ้า (ต�อ) 
 

ค�าการนําไฟฟgา 
(µS/cm) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

800 - 2,500 - สามารถใช+ประโยชน&ได+สําหรับมนุษย& ถึงแม+ว�าระดับ   
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าท่ีต+องการควรต่ํากว�าค�า น้ี
คร่ึงหน่ึง 
- หากนําไปใช+ในชลประทาน ต+องมีการจัดการเป-น
พิเศษ เพ่ือให+เหมาะสมกับดิน และพืชท่ีทนเค็ม 
- นํ้าเหมาะสําหรับใช+สําหรับการทําปศุสัตว&ทุกชนิด 

MRCCC (2016) 

2,500 - 10,000 - ไม�แนะนําให+ ใช+ประโยชน&และหากนํ้า มีค� า 
การนําไฟฟ>าสูงกว�าน้ีไม�เหมาะสําหรับใช+ประโยชน& 
- ไม� เหมาะสําหรับชลประทาน แม+ ว�า นํ้า ท่ี มีค� า    
การนําไฟฟ>าระดับ 6,000 µS/cm สามารถใช+ได+
สําหรับพืชท่ีทนเค็มแต�ต+องมีเทคนิคการจัดการเป-น
พิเศษ และหากนํ้ามีค�าการนําไฟฟ>ามากกว�า 6,000 
µS/cm  สามารถใช+ได+บางคร้ังท่ีมีเหตุจําเป-นแต�ต+องมี
การดูแลเป-นพิเศษ 
- หากนํามาใช+สําหรับเป-นนํ้าดื่มสําหรับสัตว&ปwก หรือ
สุกร ค�าการนําไฟฟ>าไม�ควรเกิน 6,000 µS/cm แต�
สําหรับนํ้าท่ีใช+สําหรับปศุสัตว&สามารถมีค�านําไฟฟ>าถึง    
10,000 µS/cm   

 
 

มากกว�า 10,000 - ไม�เหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภค หรือ
ชลประทาน 
- ไม�เหมาะสําหรับสําหรับสัตว&ปwก หรือสัตว&ท่ีกําลังให+
นม แต�สําหรับโคและกระบือ สามารถใช+นํ้าท่ีมีค�าการ
นําไฟฟ>า 17,000 µS/cm  และแกะในวัยโตเต็มท่ีท่ีกิน
อาหารแห+งสามารถทนต�อค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าได+ถึง
ระดับ 23,000 µS/cm แต�อย�างไรก็ตามนํ้าท่ีมีค�าการ
นําฟ>าต่ํากว�าน้ันจะมีความเข+มข+นในระดับท่ีไม�ยอมรับ 
ดังน้ันต+องมีการวิเคราะห&คุณภาพนํ้าก�อนมีการนําไปใช+ 
- นํ้าท่ีมีค�าการนําไฟฟ>ามากถึง 50,000 µS/cm  
สามารถชําระล+างในสุขภัณฑ& ถึงแม+ว�าสามารถกัด
กร�อนถังเก็บนํ้าแต�สามารถควบคุมได+  
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4.5 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า   
 ออกซิเจน (O2) เป-นกlาซที่เป-นองค&ประกอบของบรรยากาศซึ่งมีปริมาณร+อยละ 20.93      
ขององค&ประกอบทั้งหมด  กlาซออกซิเจนเมื่ออยู�ในแหล�งนํ้ามีการแพร�กระจายและละลายในนํ้าเรยีกว�า 
“ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า” (Dissolve oxygen: DO) เป-นค�าการละลายนํ้า        ของ
ออกซิเจนที่แสดงในหน�วยเป-นมิลลิกรัมต�อลิตร (mg/L) หรือพันส�วนในล+านส�วน (Parts per million 
:ppm) ซึ่งสามารถอธิบายในรูปจุดอิ่มตัวของออกซิเจนในนํ้า โดยนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู�
เต็มที่อยู�ในสภาวะสมดุล เรียกว�า จุดอิ่มตัว (Saturation) ส�วนนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายอยู�น+อย 
เรียกว�า ยังไม�อิ่มตัว (Unsaturation) แต�หากนํ้ามีปริมาณออกซิเจนอยู�มากเกินสมดุลเรียกจุดน้ีว�า 
อิ่มตัวเกินไป (Supersaturation) ซึ่ งแสดงได+ในรูปร+อยละของการอิ่ม ตัวของออกซิ เจน 
ในนํ้า (% Saturation)  กlาซออกซิเจนเป-นปiจจัยจํากัดและความสําคัญต�อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทั้งพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้าเพื่อใช+ในการหายใจ รวมถึงจุลินทรีย&ต�าง ๆ ที่มีการใช+ออกซิเจนในการการ
หายใจ และใช+ในกระบวนการย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า นอกจากน้ีปริมาณออกซิเจนที่ลายนํ้าใน
แหล�งนํ้าธรรมชาติจะตัวบ�งบอกถงถึงความสามารถของนํ้าที่จะรับการถ�ายเทของเสีย หรือ
ความสามารถการฟอกตัวของนํ้าให+บริสุทธ์ิ (Self purification)   
 ออกซิเจนที่ละลายนํ้ามีแหล�งที่มาจากการละลายของกlาซออกซิเจนในบรรยากับบริเวณ 
ผิวนํ้าโดยตรง และการพัดของกระแสลมทําให+เกิดคลื่นมีผลทําให+ออกซิเจนละลายนํ้าได+ดีข้ึน  
แต�กระบวนการน้ีเกิดค�อนข+างช+า ทําให+ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าส�วนใหญ�มาจากการสังเคราะห&
ด+วยแสงของพืชและสาหร�ายในแหล�งนํ้า ซึ่งกระบวนการดังกล�าวเป-นกระบวนการหลักที่ช�วยให+ 
แหล�งนํ้ามีปริมาณออกซิเจนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการไหลของนํ้าผ�านหิน หรือการเติมออกซิเจนใน 
แหล�งนํ้าโดยใช+ใช+ปi�มออกซิเจนหรือกังหันก็เป-นปiจจัยที่ทําให+แหล�งนํ้ามีปริมารณออกซิเจนละลายนํ้า
เพิ่มข้ึน แต�อย�างไรก็ตามกlาซออกซิเจนละลายนํ้าได+น+อยมากและไม�ทําปฏิกิริยาทางเคมีกับนํ้า ดังน้ัน
การละลายของออกซิเจในแหล�งนํ้าจึงข้ึนอยู�กับปiจจัยต�างๆ ได+แก� อุณหภูมิ ความเค็ม ความกดอากาศ  
จํานวนประชากรพืชและสาหร�าย  การปi�นป�วนของอากาศ (Turbulence)  การไหลของกระแสนํ้า 
การย�อยสลายสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้า และกิจกรรมของมนุษย& เป-นต+น โดยในแหล�งนํ้าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าจะมีการผันผวนในแต�ละช�วงวัน และแต�ละฤดูกาลซึ่ง ข้ึนอยู�กับกระบวน 
การสังเคราะห&แสงการของพืชนํ้า รวมถึงหายในของสิ่งมีชีวิต ทําให+ในช�วงกลางวันแหล�งนํ้ามีปริมาณ
ออกซิ เจนละลายนํ้าสูงและจะค�อย ๆ ลดลง ซึ่งลักษณะที่เกิดข้ึนดังกล�าวจะสัมพันธ&กับช�วง 
การสังเคราะห&ด+วยแสงของพืชนํ้าและสาหร�าย ซึ่งโดยทั่วไปพืชนํ้าและสาหร�ายจะมีการใช+ออกซิเจน 
แต�อย�างไรก็ตาม หากสภาพอากาศที่มีแสงน+อยก็จะส�งผลทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายผลิตออกซิเจนลดลง 
หรือพืชและสาหร�ายใช+ออกซิเจนในการหายใจสูงมากกว�าที่ผลิตได+จะส�งผลให+ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายนํ้าในแหล�งนํ้าลดลง (อธิบายในหัวข+อ 4.2.2) นอกจากน้ี การชะล+างธาตุอาหารจากพื้นดินลงสู�
แหล�งนํ้าเน่ืองจากกระทําของนํ้าฝนส�งผลทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วเกินไป  
เมื่อพืชนํ้าและสาหร�ายเหล�าน้ีตายการย�อยสลายซากเหล�าน้ีของจุลินทรีย&ในแหล�งนํ้าส�งผลทําให+
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าในแหล�งนํ้าลดลง  ซึ่งหากปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าตํ่ากว�า  
2.0  มิลลิกรัมต�อลิตร แหล�งนํ้าน้ันจะอยู�ในสภาวะ “  ไฮโพเซีย”(Hypoxic) ทําให+สัตว&นํ้าเริ่มตาย 
และเมื่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าตํ่ากว�า0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร แหล�งนํ้าสภาวะน้ีเรียกว�า 
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“อะโนเซีย” (Anoxic) ซึ่งแหล�งนํ้าจะทําให+ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าไม�เพียงพอต�อการหายใจ 
และมีผลทําให+สัตว&นํ้าตาย แสดงดังภาพที่ 4.21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 กระบวนการที่เกี่ยวข+องกบัปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
ที่มา : Csaba and Csaba (2011) 

 
4.5.1 ความสําคัญของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้าต�อระบบนิเวศทางนํ้า ปริมาณ

ออกซเิจนทีล่ะลายนํ้ามีความสําคัญต�อระบบนิเวศทางนํ้า 2 ประการ ดังน้ี 

1) ออกซิเจนท่ีละลายนํ้าเป�นตัวชี้วัดปฏิกิริยาทางนํ้าท่ีเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย0ท่ีใช(
ออกซิเจนหรือจุลินทรีย0ท่ีไม�ใช(ออกซิเจน สารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าจะถูกย�อยสลายโดยจุลินทรีย&  
2 กลุ�ม คือ กลุ�มจุลินทรีย&ที่ใช+ออกซิเจน (Aerobic bacteria) และกลุ�มจุลินทรีย&ที่ไม�ใช+ออกซิเจน 
(Anaerobic bacteria) ทั้งน้ีผลิตภัณฑ&ที่ได+จากกระบวนการย�อยสลายสารอินทรีย&โดยกลุ�มจุลินทรีย& 
ที่ใช+ออกซิเจนจะไม�เป-นส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้า แต�ผลิตภัณฑ&ที่ได+จากกระบวนการย�อยสลายของ
จุลินทรีย&ที่ไม�ใช+ออกซิเจนจะทําให+นํ้าสกปรกและมีกลิ่นเหม็น ดังน้ันในการรักษาแหล�งนํ้าให+มี 
คุณภาพนํ้าที่ดีจําเป-นต+องรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าให+เพียงพอต�อการใช+ในกิจกรรม 
การย�อยสลายของจุลินทรีย&ที่ใช+ออกซิเจน นอกจากน้ีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้ามีความสําคัญใน
การประเมินความสกปรกของนํ้า ซึ่งสามารถวิเคราะห&ได+จากปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย&ใช+ใน 
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การย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า (Biochemical Oxygen Demand: BOD) และอัตราออกซิไดซ& 
(Oxidize) ทางชีววิทยา ซึ่งการวิเคราะห&ดังกล�าวเป-นการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่เหลือ 
ณ ช�วงเวลาต�าง ๆ  

2) ออกซิเจนมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายมีความสําคัญในการรักษาสภาวะของนํ้าให+มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต�ละชนิดสามารถอาศัยอยู�ได+ใน แหล�งนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนได+แตกต�าง
กัน โดยทั่วไปปลาส�วนใหญ�จะอาศัยอยู�ได+ในแหล�งนํ้ามีปริมาณออกซิเจนไม�ตํ่ากว�า 5  มิลลิกรัมต�อลิตร 
แต�หากปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีค�าน+อยกว�าช�วง 2 - 4  มิลลิกรัมต�อลิตร จะมีผลทําให+ปลาเริ่ม
หยุดกินอาหาร และปลาจะเริ่มตายเมื่อแหล�ง นํ้า มีปริมาณออกซิ เจนที่ละลายนํ้าตํ่ากว� า   
2 มิลลิกรัมต�อลิตร (NDDOH, 2010) (ภาพที่ 4.22)  และตารางที่ 4.16 แสดงปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายนํ้าในระดับตํ่าสุดที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู�ได+ เช�น ปลาเทราต& ปลาแบส ปลากะพง และ 
ปลาเฮอริ่ง (Shad) สามารถอาศัยอยู�ได+ในช�วงออกซิเจนที่ละลายนํ้า 5-6 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าอยู�ในช�วง 1 - 6  มิลลิกรัมต�อลิตร เหมาะกับการดํารงชีวิตของสัตวฺนํ้ากลุ�มครัสเต
เชียน (Crustaceans) ได+แก� พวกกินอาหารหน+าดินตะกอนท+องนํ้าเป-นอาหาร เช�น ปู หอยนางรม 
และหนอนริ้นนํ้าจืด เป-นต+น สําหรับปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้ามากกว�า 7  มิลลิกรัมต�อลิตร จะ
เหมาะสมในการวางไข�ของปลาเทราต& ในขณะที่ปลาอาศัยอยู�ในบริเวณนํ้าต้ืนต+องการปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าสูงในช�วง 4 -15 มิลิกรัมต�อลิตร จึงทําให+พบปลาบริเวณนํ้าที่อยู�ชายฝi�งที่ได+รับ
ออกซิเจนละลายนํ้าจากช้ันบรรยากาศและจากการสังเคราะห&ด+วยแสงของพืชและสาหร�าย เป-นต+น ซึ่ง
สัตว&ชนิดอื่นก็สามารถดํารงชีวิตในแหล�งนํ้าที่มีความแตกต�างของปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
เช�นเดียวกัน ตัวอย�างเช�น ตัวอ�อนแมลงชีปะขาวจะพบในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนที่ค�อนข+างสูง 
คือ 4 มิลลิกรัมต�อลิตร เมื่อเทียบกับลูกยุงที่อาศัยได+ในนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าเท�ากับ  
2 มิลลิกรัมต�อลิตร ดังน้ันปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าจึงเป-นคุณลักษณะที่สําคัญของนํ้าที่เป-น 
เกณฑ&ช้ีวัดคุณภาพนํ้า และทําให+ทราบความเหมาะสมของแหล�งนํ้าในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

  

 

ภาพท่ี 4.22 ปริมาณออกซิเจนละลายทีม่ีผลต�อการดํารงชีวิตของปลา 
ที่มา : Lawson (1995) 
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ตารางท่ี 4.15 ปริมาณออกซเิจนละลายนํ้าในระดับตํ่าสุดทีส่ิ่งมีชีวิตอาศัยอยู�ได+ 
 

สิ่งมีชีวิต ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
ปลาการ&ตูน  7 
ปลาแบสปากเล็ก ปลาเทราต& 6.5 
ปลากะพง  ปลากะพงปากกว+าง ปลาแชด  5 
ตัวอ�อนแมลงหนอนปลอกนํ้า ตัวอ�อนของแมลงชีปะขาว 4.0 
ทูน�า ปลากะโทง  3.0 
ปลาดุก  2.5 
ปู  มวนกรรเชียง ปลาไพค& ฉลาม 2.0 
ลูกยุง แบคทีเรีย ปลาแฮลิบัต  1.0 
ที่มา: Robyn  et al.,  (2017) 

4.5.2 ป�จจัยท่ีมีผลต�อปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า 
โดยทั่วไปกlาซออกซิเจนละลายนํ้าได+น+อยมาก แต�อย�างไรก็ตาม การละลายของ

ออกซิเจนข้ึนอยู�กับปiจจัยต�าง ๆ ได+แก� อุณหภูมิ ความดันอากาศ ความเค็ม จํานวนประชากรของพืช
และสาหร�าย รวมทั้งสารมลพิษที่เกิดจากิจกรรมของมนุษย& และกลไกทางกายภาพด+านอื่น ๆ เช�น  
การตีกวนของกระแสนํ้าส�วนใหญ� เป-นลํานํ้าที่อยู�บนภูเขาและมีความลาดชันสูง ส�งผลทําให+มีปริมาณ
การละลายของออกซิเจนในแหล�งนํ้าสูงข้ึน เน่ืองจากมีการผสมกันระหว�างนํ้ากับอากาศได+มากข้ึน 
ดังน้ันปiจจัยสําคัญที่มีผลต�อปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่สําคัญ ดังน้ี 

1) อุณหภูมิ อุณหภูมิเป-นจัยที่มีต�อการละลายนํ้าของออกซิเจน โดยอุณหภูมิที่
เพิ่มข้ึนทําให+ออกซิเจนละลายนํ้าได+ลดลง เน่ืองจากอุณหภูมิต�อนการดูดยึดออกซิเจนไว+กับนํ้า แต�เมื่อ
อุณหภูมิสูงข้ึนส�งผลทําให+โมเลกุลนํ้าเกิดการสั่น ทําให+เกิดรูปแบบของพลังงานจลน& ซึ่งเรียกว�า “ความ
ร(อน” (Heat)  ซึ่งมีผลทําจํานวนพื้นที่ระหว�างโมเลกุลของนํ้าลดลงจึงส�งผลทําให+ออกซิเจนละลายนํ้า
ได+น+องลง   
  โดยภายใต+ความดัน 1 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจน
ที่สามารถละลายนํ้ามีค�าเท�ากับ 14.62 มิลลิกรัมต�อลิตร เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ นํ้า ข้ึนเป-น  
35 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าจะมีค�าลดลงเท�ากับ 7 มิลลิกรัมต�อลิตร  (ตารางที่ 
3.2 และภาพที่ 4.23) ปiจจัยที่ทําให+อุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนแปลงเกิดเน่ืองจากอัตรากระบวนการทาง
ชีวเคมี และกระบวนการเคลื่อนที่ระหว�างนํ้ากับตะกอนดินท+องนํ้า เน่ืองจากอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนมีผลทํา
ให+อัตราเมทาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตสูงข้ึน จึงเป-นสาเหตุทําให+สิ่งมีชีวิตต+องการออกซิเจนเพิ่มสูงข้ึน
เช�นกัน รวมถึงจุลินทรีย&มีความต+องการใช+ออกซิเจนในการย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้าหากอุณหภูมิ
เพิ่มสูงข้ึนจึงส�งผลทําให+ออกซิเจนในนํ้าลดลง ในเขตร+อนของช�วงฤดูร+อน สิ่งมีชีวิตมีการหายใจเพิ่ม
สูงข้ึนส�งผลทําให+ออกซิเจนที่ละลายนํ้าได+ลดลง สัมพันธ&กับช�วงฤดูหนาวที่ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
มีค�าสูงกว�า โดยความแตกต�างของอุณหภูมิที่มีผลทําให+เกิดการแบ�งช้ันของนํ้าในแหล�งนํ้า ทําให+นํ้า
สัมผัสกับออกซิเจนได+ลดลงตามระดับความลึกที่เพิ่มข้ึน ดังน้ันในนํ้าที่ค�อนข+างลึกจะมีพื้นผิวสัมผัสกับ
ออกซิเจนในอากาศน+อยทําให+มีปริมาณออกซิเจนที่ลายนํ้าค�อนข+างตํ่า โดยเฉพาะแหล�งนํ้าที่มีความลึก
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มากกว�า 3 - 5 เมตร หรือนํ้าที่อยู�ตามบ�อและทะเลสาบจะมีปริมาณออกซิเจนน+อยกว�าแหล�งนํ้า 
ที่อยู�ต้ืนกว�าซึ่งมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศมากกว�า ถึงแม+ว�าการแบ�งช้ันของนํ้ามีผลต�อ 
การเคลื่อนย+ายและปริมาณออกซิ เจนที่ละลายนํ้า แต�การตกของฝน การพัดของลม และ 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีผลทําให+เกิดการผสมกันระหว�างช้ันนํ้าทําให+ปริมาณออกซิเจน 
ที่ละลายนํ้าเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีปริมาณความต+องการออกซิเจนของตะกอนดินท+องนํ้า 
(Sediment oxygen demand: SOD) เพื่อป>องกันไม�ให+ตะกอนดินท+องนํ้าอยู�ในภาวะขาดออกซิเจน
กระบวนไนตริฟ|เคช่ัน (Nitrification) กระบวนการสังเคราะห&แสง (Photosynthesis) และกิจกรรม
ของมนุษย&ที่มีการระบายนํ้าที่มีอุณหภูมิสูง เช�น นํ้าหล�อเย็นลงสู�แหล�งนํ้า ส�งผลให+อุณหภูมิของนํ้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว จนทําให+ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลง เป-นต+น (Balangoda, 
2017) 

 

ภาพท่ี 4.23 การละลายนํ้าของออกซิเจน ในนํ้าจืดและนํ้าทะเลที่ลดลงเมื่ออุณหภูมินํ้าเพิ่มข้ึน ณ     
    ความดัน 1 บรรยากาศ 
ที่มา: Hunt and Christiansen (2000) 

2) ความดันของอากาศและความดันอุทกสถิต ความดันอากาศมีผลต�อการละลาย
ของออกซิเจนในนํ้าซึ่งเป-นไปตามกฎของเฮนรี่ (Henry 's Law) ที่อธิบายว�า การละลายของกlาซจะ
แปรผันตรงกับความดันย�อยของกlาซน้ันที่อยู�เหนือของเหลว ณ อุณหภูมิคงที่ เมื่อความดันอากาศ
เพิ่มข้ึนส�งผลทําให+การละลายนํ้าของออกซิเจนเพิ่มข้ึนเช�นกัน เน่ืองจากกlาซออกซิเจนถูกดูดกลืน
บริเวณผิวนํ้าจนกระทั่งความดันย�อยของออกซิเจนอิ่มตัวด+วยอากาศอยู�ในสภาวะสมดุล เรียกว�า  
จุดอิ่มตัวออกซิเจน (Oxygen saturation) เมื่อความดันย�อยเหนือนํ้าเพิ่มสูงข้ึนจะทําให+ปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าได+สูงข้ึน (ศิวพันธุ& เนตรแพ, 2558)  นอกจากน้ี ความดันอุทกสถิต  (Hydrostatic 
pressure) ที่เพิ่มสูงข้ึนจะมีผลทําให+นํ้าสามารถยึดออกซิเจนได+ดีกว�าที่ระดับความดันอุทกสถิตตํ่ามี ทาํ
ให+ออกซิเจนละลายนํ้าได+น+อยลงตามระดับความลึกที่เพิ่มข้ึน หากแหล�งนํ้ามีระดับความลึกเพิ่มข้ึนทํา
ให+ความดันอุทกสถิตเพิ่มข้ึน ซึ่งการเพิ่มข้ึนดังกล�าวจะมีผลต�อการความอิ่มตัวของกlาซออกซิเจนด+วย
อากาศลดลงร+อยละ 10 ต�อเมตร หมายความว�า ถ+าความเข+มข+นของออกซิเจนที่อิ่มตัวในอากาศที่ผิว
นํ้า คือ ร+อยละ 100 หากลึกลงไปในแหล�งนํ้าอีก  3 เมตรจากผิวนํ้า จะมีความเข+มข+นของออกซิเจนที่
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อิ่มตัวในอากาศเท�ากับร+อยละ 70 ซึ่งหากนํ้าสามารถดูดยึดออกซิเจนได+สูงมีผลทําให+ปริมาณออกซิเจน
ที่ลายนํ้ามีปริมาณน+อยลง 

3) ความเค็ม  ความเข+มข+นของเกลือโซเดียมคลอไรด&ที่ละลายในแหล�งนํ้าทําให+มี
ความเค็มของนํ้าสูงข้ึนตามความเข+มข+นของเกลือที่ละลายนํ้า หากแหล�งนํ้ามีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนน้ัน
ย�อมทําให+เกลือละลายในนํ้าได+ดีย่ิงข้ึน และมีผลต�อปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าได+น+อยลง เน่ืองจาก 
อิออนของเกลือสามารถละลายนํ้าและแตกตัวได+ดีในนํ้าทําให+กlาซออกซิเจนซึ่งเป-นพวกไม�มีข้ัวละลาย
นํ้าได+ลดลงและทําให+นํ้าระเหยจากแหล�งนํ้าสูงข้ึน จึงทําให+มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลง  
ตัวอย�างเช�น นํ้าทะเลที่มีปริมาณเกลือละลายนํ้ามากประมาณ 35 กรัมต�อลิตร ทําให+ออกซิเจนละลาย
นํ้าได+น+อย ส�วนแหล�งนํ้าจืดธรรมชาติมีปริมาณเกลือละลายนํ้าอยู�น+อยกว�า 0.05 กรัมต�อลิตร จึงทําให+
ในแหล�งนํ้าจืดมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าสูงกว�าทะเล ดังน้ัน แหล�งนํ้ามีความเข+มข+นของเกลือหรอื
มีความเค็มเพิ่มข้ึนจะส�งผลทําให+ออกซิเจนละลายนํ้าได+น+อยลง แสดงดังตารางที่ 4.16 
 

ตารางท่ี 4.16 การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่ระดับความเค็มและอุณหภูมิที่ต�างกัน
       ภายใต+ความดัน 1 บรรยากาศ 
 

อุณหภูมิ (oC) 
ระดับความเค็ม (Part per thousand : ppt) 

0 5 10 15 20 25 30 35 
25 8.24 8.01 7.79 7.57 7.36 7.15 6.95 6.75 
26 8.09 7.87 7.65 7.44 7.23 7.03 6.83 6.64 
27 7.95 7.73 7.51 7.31 7.10 6.91 6.72 6.53 
28 7.81 7.59 7.38 7.18 6.98 6.79 6.61 6.42 
29 7.67 7.46 7.26 7.06 6.87 6.68 6.50 6.32 
30 7.54 7.34 7.14 6.94 6.76 6.57 6.39 6.22 
31 7.41 7.21 7.02 6.83 6.64 6.47 6.29 6.12 
32 7.29 7.09 6.90 6.72 6.54 6.36 6.19 6.03 
33 7.17 6.98 6.79 6.61 6.43 6.26 6.10 5.94 
34 7.05 6.86 6.68 6.51 6.34 6.17 6.01 5.85 
35 6.93 6.75 6.58 6.40 6.24 6.07 5.91 5.76 

ที่มา : Lawson (1995) 
 

  4) จํานวนประชากรของพืชนํ้าและสาหร�าย  การกระจายและเพิ่มความเข+มข+น
ของออกซิเจนในแหล�งนํ้าได+รับอิทธิพลจากกระบวนการสังเคราะห&ด+วยแสงซึ่งเป-นการเปลี่ยนพลังงาน
แสงให+อยู�ในรูปพลังงานเคมี และกlาซออกซิเจนเป-นผลิตภัณฑ&หลัก แสดงดังสมการที่ 4.27 แลt
หลังจากน้ันจะถูกสิ่งมีชีวิตนํามาใช+ในกระบวนการหายใจ โดยการรับออกซิเจนที่ละลายอยู�ในนํ้าเข+าสู�
ร�างกายก�อนปลดปล�อยคืนสู�แหล�งนํ้าในรูปกlาซคาร&บอนไดออกไซด& แสดงดังสมการ 4.28  
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                                                แสง 
                        6CO2 + H2O                     C6H12O6 + 6H2O + 6O2.                    (4.27) 
                                            คลอโรฟ|ลล& 
    

              C6H12O6 + 6H2O + 6O2              6CO2 + H2O + พลังงาน                     (4.28) 
  

 นอกจากน้ี ออกซิเจนที่ละลายนํ้ายังถูกจุลินทรีย&ที่ใช+ออกซิเจนในนํ้าดึงมาใช+ใน
การย�อยสลายสารอินทรีย&เพื่อออกซิไดซ&สารอินทรีย&ในนํ้า และได+ผลิตภัณฑ&จากการย�อยสลาย ได+แก�  
กlาซคาร&บอนไดออกไซด& นํ้า ซัลเฟต (SO4

2-) และไนเตรท  (NO-
3) แสดงดังสมการ 4.29 ทําให+

ออกซิเจนในแหล�งนํ้ามีปริมาณลดลง  
                                               O2 
              สารอินทรีย&                    6CO2 + H2O +SO4

2+ NO-
3                   (4.29) 

 
 ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าจะมีการแปรผันในแต�ละช�วงวัน โดยปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายนํ้าพบสูงสุดในช�วงบ�ายเน่ืองจากอัตราจากการสังเคราะห&ด+วยแสงของพืชและ
สาหร�ายที่สูง และลดลงในช�วงเย็นก�อนพระอาทิตย&ตก เน่ืองจากใช+ออกซิเจนถูกใช+ในการหายใจของ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า รวมทั้งไม�มีการสังเคราะห&ของพืชและสาหร�ายจนกระทั้งไปถึงช�วงเช+าของอีกวันปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าจึงค�อยเพิ่มข้ึน ซึ่งการผันผวนของออกซิเจนในแหล�งนํ้าดังกล�าวงเรียกว�า การ
หมุนเวียนของออกซิเจนในแต�ละช�วงวัน (Hupfer and Lewandowski, 2008)  แสดงดังภาพที่ 4.24 
 

ภาพท่ี 4.24 ความผันผวนของออกซิเจนในแต�ละช�วงวัน 
ที่มา : Fundamentals of environmental measurements (2013) 

 

เมื่อออกซิเจนในแหล�งนํ้าถูกใช+ไปในปริมาณมากประกอบกับกระบวนการ
สังเคราะห&แสงของพืชและสาหร�ายเกิดข้ึนช+า เกิดความไม�สมดุลของแหล�งนํ้าและทําให+ออกซิเจน
ละลายในแหล�งนํ้าลดลงจนทําให+สัตว&นํ้าตายลงได+ ทําให+จุลินทรีย&กลุ�มไม�ใช+ออกซิเจนเจริญเติบโตข้ึนมา
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แทนที่พร+อมทั้งได+นําออกซิเจนจากซัลเฟตและไนเตรทมาใช+แทน เกิดผลิตภัณฑ& คือ กlาซมีเทน (CH4) 
กlาซไฮโดรเจนซัลไฟด& (H2S) นํ้า กlาซไนโตรเจน และคาร&บอนไดออกไซด& เป-นต+น แสดงดังสมการ 
4.30 ส�งผลทําให+แหล�งนํ้าเกิดกลิ่นเหม็น 
                                       SO4

2+ NO-
3 

  สารอินทรีย&                CH4 + H2S+ H2O+N2 +CO2                                  (4.30) 
 

5) สารมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย0 การชะสารมลพิษโดยฝนและการปล�อย
ของเสียจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่มีองค&ประกอบของสารอินทรีย& ธาตุอาหาร และ
ตะกอนดิน เป-นต+น ลงสู�แหล�งนํ้าโดยตรงทําให+ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง เน่ืองจากจุลินทรีย&
ดึงออกซิเจนในนํ้าเข+ามาใช+ในกิจกรรมการย�อยสลายสารเหล�าน้ี โดยเฉพาะกลุ�มสารอินทรีย&ซึ่งส�วน
ใหญ�มาจากของเสียจากสิ่งมีชีวิตและนํ้าเสียชุมชน เช�น การชําระร�างกาย การปรุงอาหาร ปุ�ยจาก 
การทําสวน กิจกรรมการเกษตรกรรม และการทําปศุสัตว&จะมีการปนเป56อนของเสียที่เกิดจากขับถ�าย 
เช�น มูลของสัตว& การล+างทําความสะอาดคอกสัตว& ซึ่งนํ้าเสียดังกล�าวจะมีองค&ประกอบของสารอินทรีย&
ค�อนข+างสูง เมื่อถูกชะโดยฝนลงสู�แหล�งนํ้าทําให+สาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว เน่ืองจากมีปริมาณ
ธาตุอาหารที่เป-นประโยชน&สูงทําให+ออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลงในช�วงเวลากลางคืน เน่ืองจากไม�มีการ
สังเคราะห&ด+วยแสงของพืชและสาหร�ายแต�มีการใช+ออกซิเจนในการหายใจ ซึ่งบางแหล�งนํ้าออกซิเจน
ลดลงเป-นศูนย&ส�งผลทําให+สัตว&นํ้าตาย และเมื่อพืชนํ้าและสาหร�ายเหล�าน้ีตายลงจุลินทรีย&ต+องใช+
ออกซิเจนเพื่อมาย�อยสลายสารอินทรีย&เหล�าน้ีส�งผลทําให+ออกซิเจนในนํ้าลดลง นอกจากน้ีการชะล+าง
ตะกอนดินหรือเกลือจากถนนลงสู�แหล�งทําทําให+สารแขวนลอยในนํ้าเพิ่มข้ึนซึ่งส�งผลทําให+ออกซิเจน
ละลายนํ้าได+ลดลง 

4.5.3 ผลของปริมาณของออกซิเจนท่ีละลายนํ้า 
ปริมาณออกซเิจนที่ละลายนํ้าเป-นปiจจัยจํากัดทีม่ีผลต�อการดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิตใน

นํ้าหากแหล�งนํ้ามปีรมิาณออกซิเจนทีล่ะลายท�ไม�เหมาะสมจะส�งผลกระทบหลายประการ ดังน้ี 
1) ผลต�อสิ่งมีชีวิตในนํ้า ออกซิเจนมีความจําเป-นต�อการหายใจและกระบวนการเม

ทาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตในนํ้า หากปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลงจะส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิต 
ในนํ้า เช�น ทําให+สัตว&นํ้าเกิดความเครียด พฤติกรรมเปลี่ยแปลงไป ส�งผลต�อการเจริญเติบโต สรีรวิทยา 
การสืบพันธุ& การฟiกไข� อัตราการอดชีวิต และทําให+ตายได+ แต�อย�างไรก็ตามผลกระทบของปริมาณ
ออกซิเจนที่ลายนํ้าที่ลดลงจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับชนิดของสิ่งมีชีวิต ขนาด และสภาพแวดล+อม 
โดยในแหล�งนํ้าที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลงอยู�ในช�วง 3 - 4 มิลลิกรัมต�อลิตร จะเริ่มพบ 
ปลาว�ายบริเวณผิวนํ้ามากข้ึน เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนในนํ้าลดลงจึงทําให+ต+องว�ายข้ึนมาบริเวณผิว
นํ้าเพื่อดูดซึมออกซิเจนจากผิวนํ้าหรือในอากาศ  สภาวะดังกล�าวทําให+ปลาเกิดความเครียดซึ่งมีผลทํา
ให+หลังจากน้ันปลาจะเริ่มว�ายนํ้าช+าลง และหยุดกินอาหารส�งทําให+ปลาไม�มีพลังงานเพียงพอสําหรับ
ว�ายนํ้าและกินอาหาร (Mallya,2007) โดยการลดลงของการกินอาหารของปลาส�งผลทําให+ 
การเจริญเติบโตของปลาลดลงเช�นกัน อีกทั้งยังทําให+ปลาอ�อนแอเกิดโรคได+ง�าย และนอกจากน้ียังมีผล
ไปยับย้ังการสืบพันธุ& การปฎิสนธิ และการรอดชีวิตของปลาระยะตัวอ�อนซึ่งจารายงานของ  
Linde-gas (2007) พบว�า อัตราการเจริญเติบโตที่ดีของปลาอยู�ในช�วงที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
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สูง และจะเจริญเติบโตได+ช+าในช�วงที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าตํ่า ส�วนอัตราการการแลกเน้ือของ
ปลาจะมากในช�วงที่แหล�งนํ้ามีร+อยละการอิ่มตัวของออกซิเจนประมาณร+อยละ 60 แต�เมื่อออกซิเจน
อิ่มตัวในนํ้าเพิ่มมากข้ึนส�งผลทําให+อัตราการแลกเน้ือ (Food conversion ratios :FCR) ของ 
ปลาลดลง แต�มีทําให+ปลามีอัตราการรอดชีวิตของปลาสูงข้ึนดังแสดงในภาพที่ 4.25 ดังน้ัน ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าเป-นปiจจัยหลักที่มีผลในการวัดการกินอาหารของปลา  

 

ภาพท่ี 4.25 ผลกระทบของปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายนํ้าต�อการเจรญิเติบและอัตราแลกเน้ือ  
ที่มา : Linde-gas (2007)  
 

และจากรายงานของ EPA (2012a) และ Griffiths (2006) อธิบายว�าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้ามีผลต�อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของปลาแซลมอนและปลากะพงอาศัย
ซึ่งปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าในช�วง 4-6.5 มิลลิกรัมต�อลิตร จะเป-นช�วงที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต 
สําหรับช�วงของการฟiกไข�หากปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าตํ่ากว�า 11  มิลลิกรัมต�อลิตร จะมีผลทําให+
การฟiกไข�ปลาทั้งสองชนิดช+า เมื่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าตํ่ากว�า 8 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําการ
เจริญเ ติบโตและอัตราการรอด ชี วิตของไข�ปลาลดลง  และหาก นํ้ ามีป ริมาณออกซิ เจน 
ละลายนํ้าตํ่ากว�า 6 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+ไข�ปลาแซลมอนและปลากะพงตายเป-นส�วนใหญ�  หาก
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าไม�เพียงพอกับความต+องการจะส�งผลทําให+สัตว&นํ้าเกิดความเครียดซึ่งผล
ดังกล�าวทําให+สัตว&นํ้าเริ่มตาย แสดงดังตารางที่ 4.17 ซึ่งบริเวณชายฝi�งทะเลเมื่อปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้าลดตํ่ากว�า 3.7 มิลิกรัมต�อลิตร จะส�งผลทําให+ปลาที่อาศัยอยู�บริเวณชายฝi�งทะเลเกิด 
การหลีกหนีออกจากพื้นที่ ซึ่งปลาบางชนิดมีการอพยพออกการพื้นที่ทั้งหมดเมื่อปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้าลดลงตํ่ากว�า 3.7 มิลิกรัมต�อลิตร และเมื่อออกซิเจนละลายนํ้าตํ่ากว�า 2 มิลลิกรัมต�อลิตร 
จะส�งผลทําให+กลุ�มสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ และหากออกซิเจนละลายนํ้าลดลง
ตํ่ากว�า 1 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+กลุ�มสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดินมีอัตราการเจริญเติบโตและ
อัตราการรอดชีวิตลดลง (EPA, 2012)  โดยแหล�งนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าส�วนใหญ�ที่พบ
จะเป-นบริเวณบ�อเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าที่ปลาหนาแน�น แหล�งนํ้าจืดหรือนํ้าเค็มที่มีมลพิษ และแหล�งนํ้ามี
ปริมาณธาตุอาหารที่สูง จะมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าที่มีระดับตํ่า เช�น ในทะเลสาบแบยูโทรฟ|ก
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แหล�งนํ้ามีปริมาณของธาตุอาหารสูง ส�งผลทําให+สาหร�ายเกิดการบลูมซึ่งการเจริญเติบโตดังกล�าวส�งผล
ทําให+เกิดปiญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม และเกิดปiญหามลพิษทางนํ้าดังที่กล�าวมา (EPA, 2014)  
 นอกจากน้ีการที่แหล�งนํ้ามีปริมาณออกซิเจนที่สูงเกินไปหรือมากกว�าร+อยละ 110 ของการ
อิ่มตัวของออกซิเจน จะทําให+สัตว&นํ้าเป-นอันตรายได+ เน่ืองจากปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูงเกินไป
ส�งผลทําให+เกิดโรคฟองอากาศ (Gas bubble disease) ซึ่งฟองอากาศจะไปขัดขวางการไหลเลือดผ�าน
ทางเส+นเลือดทําเกิดฟองอากาศในตัวปลาโดยเฉพาะลูกปลามีผลทําให+ปลาตายได+ นอกจากน้ียัง
สามารถเกิดข้ึนได+บนครีบบนผิวหนังและในเน้ือเย่ืออื่น ๆ สัตว&ไม�มีกระดูกสันของสัตว&นํ้าชนิดอื่นแต�
ระดับที่ทําให+จะทําให+สัตว&นํ้าตายสูงมากกว�าปลาที่ตายแต�อย�างไรก็ตามสภาวะแบบน้ีไม�พบบ�อยนัก  
 
ตารางท่ี 4.17 ผลกระทบของปริมาณออกซิเจนที่ลดลงต�อสัตว&นํ้า 
 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า 
(mg/L) 

ส่ิงมีชีวิต ผลกระทบ 

  มากกว�า 5 สัตว&นํ้าทะเล บางชนิดได+รับอันตราย 
  4.0 ปู วัยอ�อน การรอดชีวิตลดลงร+อยละ 30 
  3 ปู และกุ+งล็อบสเตอร& การเจริญเติบโตลดลง 
  3  ปลาบางชนิด หลีกเล่ียงออกจากพ้ืนท่ี 
  2.5 กุ+งทะเล 

ปลาทะเลหายชนิด 
การเจริญเติบโตลดลง 
หลีกเล่ียงออกจากพ้ืนท่ี 

  2 ตัวอ�อนสัตว&นํ้า การเจริญเติบโตลดลง 
อัตราการรอดชีวิตลดลง 

  1.5 ปลา กุ+ง และกุ+งล็อบสเตอร& มีผลทําให+ตาย 
  1.0 ปลาท่ีอาศยับริเวณหน+า 

ตะกอนดินท+องนํ้า 
หลีกเล่ียงออกจากพ้ืนท่ีท้ังหมด 
มีผลทําให+ตาย 

  1 - 1.1 ปลาดุกระยะวัยรุ�น ตาย 
  1 - 2 ปลาดุก การกินอาหารลดลง 
  1.3 - 1.6 ปลาเทราต&สายรุ+ง (6  เดือน) ตายร+อยละ 50 
  1.3 - 2.5 ปลาเทราต&สายรุ+ง (1 ปw) ตายร+อยละ 50 
  < 3.0 ปลาแซลมอน ตาย 
  0.49-1.1 กุ+งแดง  

เครย&ฟ|ช หรือล็อบสเตอร&นํ้าจืด  
ตายร+อยละ 50 

< 0.7 กุ+งบราวน& วัยเจริญพันธุ& ตาย 
0.00  สัตว&นํ้าทุกชนิด ภาวะขาดออกซิเจนและทําให+ตาย 
ที่มา: Wilson (2010)  
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2) ผลต�อมนุษย0 ปริมาณออกซิเจนสงูในแหล�งนํ้าใช+จะทําให+รสชาตินํ้าดีข้ึน แต�
อย�างไรก็ ปริมาณออกซิเจนสงูจะทําให+ท�อนํ้าประปาเกิดการกัดกร�อนมากข้ึน ด+วยเหตุน้ีอุตสาหกรรม
ต�าง ๆ จึงใช+นํ้าที่มีปริมาณอกซิเจนละลายนํ้าตํ่าทีสุ่ด โดยนํ้าที่ใช+ในหม+อไอนํ้าความดันตํ่าจะปริมาณ
ออกซเิจนละลายนํ้าสูงไม�เกิน 2.0 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ�จะรกัษาระดับ
ออกซเิจนไว+ที่ 0.007 มิลลกิรัมต�อลิตร หรอืในปรมิาณที่ตํ่ากว�าน้ีเพื่อลดการกัดกร�อนของท�อนํ้าประปา
หรือหม+อนํ้าต+มนํ้าได+ กรณีที่นํ้ามปีริมาณออกซเิจนที่ละลายนํ้าตํ่าส�งผลทําให+มนุษย&นํานํ้าดังกล�าวมาใช+
ประโยชน&ในด+านต�าง ๆ ได+น+อยลง อีกทั้งต+องเสียค�าใช+จ�ายสงูข้ึเพื่อบําบัดและปรับปรุงคุณภาพนํ้าให+อยู�
ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่กําหนด และยังลดสุนทรียภาพของนํ้ามีผลกระทบต�อการท�องเที่ยวของ
ประเทศได+ 

4.5.4 การวัดและประเมินปริมาณออกซิเจนท่ีละลายนํ้า 
ปริมาณออกซเิจนที่ละลายนํ้าเป-นดัชนีหลักที่ใช+เป-นเกณฑ&ประเมินความเหมาะสม

คุณภาพนํ้าต�อการดํารงของสิ่งมีชีวิตในนํ้า สามารถใช+เป-นตัวช้ีวัดปฏิกิริยาทางชีวที่เกิดข้ึนโดย 
กลุ�มจุลินทรีย&ที่ใช+ออกซเิจนและไม�ใช+ออกซิเจน บ�งช้ีถึงความสามารถของนํ้าทีจ่ะรบัการถ�ายเทของเสีย
หรือการฟอกตัวของนํ้าให+บรสิุทธ์ิ และเป-นพื้นฐานในการวิเคราะห&ความสกปรกในนํ้าเสียในรปูบีโอดี  
สําหรับวิธีวิเคราะห&ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในนํ้า มี 2 วิธี ดังน้ี 

1) โดยใช(วิธีเอไซด0โมดิฟsเคชั่น (Azide modification method) หรือวิธี 
การไตเตรท โดยอาศัยหลักการที่ออกซิเจนจะออกซิไดส&แมงกานีส (Mn2+) ไปเป-น Mn4+ ภายใต+
สภาวะที่เป-นด�าง Mn4+ สามารถออกซิไดส&ไอโอดีน (I-) ไปเป-น I2 อิสระ ภายใต+สภาวะที่เป-นกรด คือ 
ปริมาณ I2 อิสระที่ถูกขับออกมาจะสมมูลกับออกซิเจนที่ละลายอยู�ในนํ้าตอนเริ่มต+น และวัดได+โดยการ
ไตเตรทด+วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodiumthiosulphate) ที่ทราบความเข+มข+น
แน�นอน มี ข้ันตอนการวิเคราะห& โดยใช+ขวดแก+วมีฝาป|ด เรียกว�า ขวดบีโอดี (ภาพที่ 4.26) 
โดยการเก็บตัวอย�างนํ้าต+องระมัดระวังไม�ให+เกิดฟองอากาศ และควรทําการการวิเคราะห&ตัวอย�างนํ้า
ทันทีหลังจากเก็บตัวอย�างซึ่งหากไม�สามารถทําได+ต+องทําการตรึงออกซิเจน (Fixation of oxygen) ให+
คงที่ด+วยการเติมสารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese sulphate: MnSO2)และสารละลายอัล
คาไลไอโอไดเอไซด& (Alkali-iodide-azide reagent : NaOH+NaI+NaN3) อย�างละ 1 มิลลิลิตร 
ตามลําดับ หลังจากน้ันป|ดฝาจุกและเขย�ากลับไปมาประมาณ 15 ครั้ง หลังจากน้ันต้ังทิ้งไว+ให+ให+
ตกตะกอน และทําการหล�อคอขวดบีโอดีด+วยนํ้ากลั่นและเก็บรักษาตัวอย�างไว+โดยการแช�เย็นที่อุณหภูม ิ
20 องศาเซลเซียส  และไม� ให+ ถูกแสง และเมื่ อ วิ เ คราะห& ตัวอย� าง นํ า นํ้า ตัวอย� างที่ทํ า 
การเก็บรักษาไว+มาเติมกรดซัลฟูริกเข+มข+น (Concentrated H2SO4 acid) 1 มิลลิลิตร เขย�าให+เข+ากัน
ให+ตะกอนเกิดการละลาย หลังจากน้ันนํานํ้าตัวอย�างที่ได+มาแล+วไตเทรตด+วยสารละลายมาตรฐาน
โซเดียมไธโอซัลเฟต และตรวจสอบจุดยุติ (End point) ของปฏิกิริยา คือ นํ้าเปลี่ยนจากสีเหลือง 
ฟางข+าวเป-นใสไม�มีสีโดยใช+นํ้าแป>งเป-นอินดิเคเตอร& ซึ่งวิธีน้ีเหมาะสําหรับใช+วิเคราะห&ตัวอย�างนํ้าที่
ค�อนข+างสกปรก  ช�น นํ้าทิ้ง หรือนํ้าในแม�นํ้าลําคลอง เป-นต+น ซึ่งค�าที่ วิเคราะห&ได+ค�อนข+างมี 
ความแม�นยํา น�าเช่ือถือ แต�ทั้งน้ีต+องข้ึนอยู�กับการเก็บตัวอย�างนํ้าและการรักษาสภาพตัวอย�างที่ดีก�อน
นําตัวอย�างนํ้าเข+าวิคราะห&ในห+องปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 4.26 ตัวอย�างขวดบีโอดี 

ที่มา : ผู+เรียบเรียง 
 

2) วิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane electrode method)  วิเคราะห&
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า โดยใช+เครื่องมือที่เรียกว�า ดีโอมิเตอร&  (DO meter) (ภาพที่ 4.27)  
ซึ่งวิธีน้ีสามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่อยู�ในสารละลายได+การอ�านค�าโดยตรง ซึ่งแสดงในหน�วย
มิลลิกรัมต�อลิตร หรือร+อยละของการอิ่มตัว  (% saturation) โดยวิธีน้ีสามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่
ละลายนําได+ ณ จุดเก็บตัวอย�างได+ทันทีทําให+ลดข+อผิดพลาดในการเก็บรักษาตัวอย�างก�อนนําเข+า
ห+องปฏิบัติการ และ ป-นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีตัวอย�างที่ต+องการวัดเป-นจํานวนมาก 
อย�างไรก็ตามวิธีน้ีไม�เหมาะสมกับนํ้าเสียที่มีความเข+มข+นสูง ๆ เช�น นํ้าเสียจากโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ 
โรงฆ�าสัตว& เป-นต+น เน่ืองจากการปนเป56อนจากออกซิเจนในบรรยากาศได+ง�าย วิธีน้ีจึงให+ผลได+ดีไม�
เท�ากับวิธีการไตเตรต (กรมควบคุมมลพิษ, 2541)  

 

ภาพท่ี 4.27 DO meter   
ที่มา: ผู+เรียบเรียง 
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สําหรับการประเมินปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าต�อคุณภาพนํ้า หากแหล�งนํ้ามี
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้ามากกว�า 9 มิลลิกรัมต�อลิตร แสดงว�ามีในแหล�งนํ้ามีคุณภาพนํ้าดีมาก
หรือดีเป-นพิเศษ แต�โดยทั่วไปแหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปจะมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าในช�วง 5- 9 
มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งถือว�ามีคุณภาพนํ้าที่ดี สําหรับสัตว&นํ้าริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าที่เหมาะสม
สําหรับการดํารงชีวิตของสัตว&ต+องไม�ตํ่ากว�า 5 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�หากมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า
ตํ่ากว�า 2 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+ปลาตาย โดยการประเมินปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าต�อคุณภาพ
นํ้า แสดงดังตารางที่ 4.18 

ตารางท่ี 4.18 การประเมินปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าต�อคุณภาพนํ้า  
 

ปริมาณออกซิเจน 
(มิลลิกรัมต�อลิตร) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

ไม�ต่ํากว�า 5  เหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในนํ้า คุ+มครองสัตว&นํ้าจืด 

ไม�น+อยกว�า 3  เกณฑ&คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของ 
สัตว&นํ้า 

 

6  ปลาทะเลเขตหนาว Mallya (2007) 
5  ปลานํ้าจืดและปลานํ้าเค็มเขตร+อน 
3-4  ปลาเร่ิมว�ายนํ้าท่ีผิวนํ้า กินอาหารน+อยลง เร่ิมตาย  
0.3- 1  ปลาจะเจริญเติบโตได+ในช�วงระยะเวลาส้ัน  
ต่ํากว�า 2  ปลาตาย  
5-7  คุณภาพนํ้าท่ัวไปตามธรรมชาติ เหมาะสมกับสัตว&นํ้า 
6  แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 สามารถใช+ประโยชน&    

ในการอุปโภค อนุรักษ&สัตว&นํ้า การประมง การกีฬา    
การว�ายนํ้า 

คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล+อมแห�งชาต ิ
(2537) 

4  แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3  สามารถใช+ประโยชน&    
ในการอุปโภค การเกษตร 

2  แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 สามารถใช+ประโยชน&    
ในการอุปโภค อุตสาหกรรม 

มากกว�า  9.5  คุณภาพนํ้าดีมากเป-นพิเศษ Washington State 
standard (2009) มากกว�า 8.0  คุณภาพนํ้าดีมาก 

มากกว�า 6.5  คุณภาพนํ้าดี 
มากกว�า 4  คุณภาพนํ้าพอใช+ 

ไม�มีการเปล่ียนแปลง
จากธรรมชาติ 

นํ้าในทะเลสาบ อ�างเก็บนํ้า 
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4.6 สารอินทรีย0  
 สารอินทรีย& (Organic Substances) เป-นสารที่มีองค&ประกอบของธาตุคาร&บอน (C) ร+อยละ 
58 ออกซิเจน (O) ร+อยละ 20 ไฮโดรเจน (H) ร+อยละ 10 ไนโตรเจน (N) ร+อยละ 5 ฟอสฟอรัส ( P) 
กํามะถัน (S) อย�างละร+อยละ 1 และมีธาตุอื่น ๆ ที่เป-นองค&ประกอบเล็กน+อย เช�น คลอไรด& (Cl) 
ฟลูออไรด& (F) ไอโอไดด& (I) โบรไมด& และโบรอน (Br) เป-นต+น (Black et al., 1965) ได+แก� 
คาร&โบไฮเดรต (นํ้าตาล แป>ง เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน)  โปรตีน (กรดอะมิโน) ลิพิดส& (นํ้ามัน 
ไขมัน ข้ีผึ้ง และกรดไขมัน) สารอินทรีย&ธรรมชาติที่มีโมเลกุลขนาดใหญ�อย�างคอลลอยด& (ฮิวมิก)และ
สารประกอบอื่น ๆ เช�น เรซิน สารประกอบอะโรมาติกและอนุพันธุ& และสารประกอบอินทรีย&เชิงซ+อน
อื่น ๆ รวมถึงอนุภาคสารอินทรีย&จากนํ้าเสียชุมชนและอุตสาหกรรม อินทรีย&วัตถุในดิน แพลงก&ตอนพืช 
และพืช สารอินทรีย&เป-นสารที่มีความซับซ+อนและประกอบด+วยโมเลกุลที่หลากหลายทั้งในรูปของ
สารละลาย สารแขวนลอย และการตะกอนทับถม ทําให+จําแนกชนิดได+ยาก  
 สารอินทรีย&ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้าส�วนใหญ�เกิดจากซากพืช ซากสัตว& เศษอาหาร และ 
มูลของคนและสัตว& และเกิดการสะสมอยู�ใน 3 ส�วน คือ เกิดการสะสมที่บริเวณริมนํ้าหรือลํานํ้าย�อย
ร+อยละ 25 และถูกพัดพาไปยังบริเวณท+ายนํ้าร+อยละ 25 และอีกร+อยละ 50 จะถูกย�อยสลายไปอยู�ใน
รูปกlาซคาร&บอนไดออกไซด& ซึ่งการสะสม การสลายตัว และการคงทนของสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้า 
จะมากหรอืน+อยข้ึนอยู�กบัปริมาณและชนิดของสารอินทรีย&น้ัน ๆ   โดยเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าในปริมาณสูง
จะมผีลทําให+คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป นํ้าเกิดรสและกลิ่นอันไม�พึงประสงค& อีกทัง้สารอินทรีย&
สังเคราะห&บางตัว เช�น เบนซีน ไวนิลคลอไรด& (Vinyl chloride)อาจเป-นสารก�อมะเรง็ และสารที่คาด
ว�าอาจทําให+เกิดมะเรง็ได+ เช�น คลอโรฟอร&ม (Chloroform)  และดังกล�าวมาใช+ประโยชน&อาจเกิด
ผลกระทบต�อสุขภาพมนุษย&ได+  

 4.6.1 ประเภทของสารอินทรีย0 
สารอินทรีย&มหากจําแนกตามแหล�งกําเนิดแบ�งออกเป-น 2 ประเภทหลัก คือ 

สารประกอบอินทรีย&ธรรมชาติและสารประกอบอินทรีย&สังเคราะห& ดังน้ี 
1) สารอินทรีย0ธรรมชาติ (Natural organic compounds: NOM) คือกลุ�มของ

สารอินทรีย&ที่มีแหล�งเกิดเนิดจากธรรมชาติ แบ�งออกเป-น 2 กลุ�มย�อยได+ ดังน้ี 
(1.1) สารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาค (Particulate Organic Carbon: POC) 

สารอินทรีย&กลุ�มน้ีจะมีขนาดใหญ�มากกว�า 0.45 ไมครอน จึงเกิดการแขวนลอยหรือจมตัวลงสู�บริเวณ
พื้นท+องนํ้า สารอินทรีย&ในกลุ�มน้ี ได+แก� ซากพืชซากสัตว& เศษอาหาร และแพลงก&ตอนพืชที่แขวนลอย
อยู�ในนํ้า เป-นต+น แหล�งที่มาของสารอินทรีย&ธรรมชาติเกิดจาก 2 แหล�งหลัก คือ  (1) จากการพัดพา
หรือระบายของสารอินทรีย&จากนอกพื้นที่ (Allochthonous) เช�น เศษใบไม+ การกร�อนของดิน 
โดยเฉพาะสารอินทรีย&ในดินจากพื้นที่ป�าไม+และการทําเกษตรกรรมจะมีปริมาณสารอินทรีย&ค�อนข+างสงู 
เป-นต+น (2) สารอินทรีย&ที่มีอยู�เดิมในแหล�งนํ้า (Autochthonous)  เช�น จากใบไม+ที่ร�วงหล�นบริเวณ
เขตชายฝi�ง หรือการถ�ายเทคาร&บอน (Carbon flux)  ในบริเวณพื้นท+องนํ้าซึ่งเกิดการย�อยสลายของ
สารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาคทําให+สารอินทรีย&ดังกล�าวเกิดการสะสมในส�วนตะกอนดินท+องนํ้า 
หรือเกิดตกตะกอนทับทมกันเป-นช้ันหิน  
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โดยอัตราการเคลื่อนที่ของสารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาคในแหล�งนํ้าจะมี
ปริมาณมากหรือน+อยข้ึนอยู�หลายปiจจัย ได+แก� องค&ประกอบของดินและวัตถุต+นกําเนิดดิน ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา พืชพรรณ การชะล+าง กิจกรรมการใช+ประโยชน&ที่ดินของมนุษย&  ซึ่งปiจจัยดังกล�าวจะเป-น
การเร�งทําให+การกร�อนของดินส�งผลทําให+สารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาคแพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้า 
ขณะที่กิจกรรมอื่น เช�น การตัดแต�งกิ่งไม+มีผลทําให+การร�วงหล�นของใบไม+ลงสู�แหล�งนํ้าได+น+อยลงส�งผล
ทําให+เกิดการสะสมของสารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาคในแหล�งนํ้าได+ลดลงเช�นกัน (France, 1995) 
โดยในแหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปจะพบปริมาณสารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาค ค�อนข+างตํ่าประมาณ 
0.05 มิลลิกรัมต�อลิตร  

(1.2) สารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้า (Dissolve organic carbon: DOC) โดย
สารอินทรีย&กลุ�มน้ีมีขนาดเล็กกว�า 0.45 ไมครอน และสามารถละลายนํ้าได+ โดยทั่วไปในแหล�งนํ้า
ธรรมชาติพบปริมาณสารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้าอยู�ในช�วง 1 -6  มิลลิกรัมต�อลิตร  ซึ่งในแหล�งนํ้า
จะมีปริมาณสารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้าสูงกว�าสารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาค โดยมีอัตราส�วน
ระหว�างสารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้าต�อสารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาค (DOC : POC) เท�ากับ 6 
: 1 หรือ 10 : 1  แต�ในบางกรณีหากเป-นช�วงฤดูนํ้าหลากหรือนํ้ามีความขุ�นสูงจะพบปริมาณ
สารอินทรีย&คาร&บอนที่เป-นอนุภาคเพิ่มสูงข้ึนกว�าสารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้า (Wetzel, 1975) 
โดยสารอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้า แบ�งออกเป-น 2 กลุ�มย�อยได+ ดังน้ี 

(1.2.1) ส�วนที่ไม�ใช�สารฮิวมิก (Non-humic substances) เป-นสารอินทรีย&ที่มี
โครงสร+างไม�ซับซ+อนทําให+จุลินทรีย&ารย�อยสลายได+ง�ายและรวดเร็ว สารอินทรีย&ในกลุ�มน้ี ได+แก�  
คาร&โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน และกรดอินทรีย& ลิพิดส& (Lipid) และเม็ดสี (Pigment)  เป-นต+น 
โดยสารอินทรีย&ที่พบในแหล�งนํ้าธรรมชาติและนํ้าเสียส�วนใหญ�จะประกอบไปด+วยพวกโปรตีนมากที่สุด 
ร+อยละ 40 - 60 รองลงมา คือ คาร&โบไฮเดรต ประมาณร+อยละ 25 - 50  และท+ายสุด คือ ลิพิดส&คิด
เป-นร+อยละ 10  ซึ่งจะพบได+ทั้งในเน้ือเย่ือพืชและเน้ือเย่ือสัตว& และในนํ้าเสียชุมชน และนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมบางชนิด ได+แก� โรงงานผลิตอาหารกระป�อง อาจพบลิดพิดส&ชนิดต�างๆ เช�น นํ้ามัน (Oil 
or Fats)  ไข (Waxes) และไขมัน (Greases) โดยสารอินทรีย&ส�วนไม�ใช�สารฮิวมิกน้ีสามารถถูก 
ย�อยสลายทางชีวภาพได+ดียกเว+นเซลลูโลส เย่ือไม+  และลิกนิน ซึ่ งเป-นกลุ�มพอลิแซ็กคาไรด&
(Polysaccharide) ที่ไม�ละลายนํ้าจึงย�อยสลายได+ยากทางชีวภาพ  และผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ
ย�อยสลายดังกล�าว แสดงดังตารางที่ 4. 19 ส่ําหรับนํ้าเสียจะมีสัดส�วนและปริมาณของสารอินทรีย&ที่
กล�าวมาข+างต+นเหล�าน้ีสูงกว�าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 4.19 ผลิตภัณฑ&ข้ันสุดท+ายที่ได+จากการย�อยสลายของสารอินทรีย&  
 

สารประกอบอินทรีย&หรอื 
ธาตุในสารประกอบอินทรีย& 

ตัวอย�างผลิตภัณฑ&ที่ได+จาการสลายตัวคาข้ันสุดท+ายของสารอินทรีย& 
สภาวะที่มีออกซิเจน สภาวะไม�มีออกซิเจน 

คาร&โบไฮเดรต แอลกอฮอล& 
กรดไขมัน 

คาร&บอนไดออกไซด& 
แอลกอฮอล& 
กรดไขมัน 
 

โปรตีน และสารประกอบ
อินทรีย&ไนโตรเจน 

กรดอะมิโน 
แอมโมเนีย ไนไตรต& ไนเตรต 
แอลกอฮอล& 
กรดอินทรีย& 

กรดอะมิโน 
แอมโมเนีย 
ไฮโดรเจนซัลไฟด& 
มีเทน 
คาร&บอนไดออกไซด& 
แอลกอฮอล& 
กรดอินทรีย& 

ลิพิดส& กรดไขมัน + กลีเซอรอล 
แอลกอฮอล& 
กรดไขมันตํ่า 

กรดไขมัน + กลีเซอรอล 
คาร&บอนไดออกไซด& 
แอลกอฮอล& 
กรดไขมันตํ่า 
 

คาร&บอน คาร&บอนไดออกไซด& มีเทน 
ไฮโดรเจน นํ้า นํ้าและมีเทน (CH4) 
ออกซเิจน นํ้า นํ้า 
กํามะถัน เกลือซัลเฟต ไฮโดรเจนซัลไฟด& (H2S) 
ไนโตรเจน เกลือไนเตรท แอมโมเนีย 
ที่มา: Arms (1990)  และ  Davis and Conwell (1999) 

 
(1.2.2) ส�วนที่เป-นสารฮิวมิก (Humic substances) เป-นสารอินทรีย&ที่มี

โครงสร+างซับซ+อนรูปร�างไม�แน�นอน (Amorphous)  มีโครงสร+างหลักเป-นสารประกอบพวกอะโรมาติก 
(Aromatic compound)  ทําให+จุลินทรีย�อยสลายได+ยากมาก และใช+ระยะเวลานานเกิดสีนํ้าตาลหรือ
สีดํามีนํ้าหนักโมเลกุลอยู�ในช�วง 100-1000 สมบัติเป-นสารคอลลอยด&จึงเป-นองค&ประกอบสําคัญที่ 
ทําให+นํ้ามีสี มีสีที่เปลี่ยแปลงไป  (อธิบายเรื่อง สีของนํ้าในบทที่ 3)  สารอินทรีย&ในกลุ�มน้ีเกิดจาก 
ซากพืชซากสัตว&ที่อยู�ในดินเกิดการชะล+างลงสู�แหล�งนํ้า หรือจากซากพืชซากสัตว&ที่อยู�ในแหล�งนํ้าเอง 
โดยสารฮิวมิกกแบ�งออกเป-น 3 ชนิด ได+แก�  

(1) กรดฮิวมิก (Humic acid) เป-นสารอินทรีย&ที่มีส�วนประกอบของ
คาร&บอนร+อยละ 50 - 60 ออกซิเจนร+อยละ 45 ไฮโดรเจนร+อยละ 4  - 6 และไนโตรเจนร+อยละ 2 -6 มี

CO2 +H2O 

CO2 +H2O 

CO2 +H2O 
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นํ้าหนักโมเลกุลมากกว�า 5,000 และไม�ละลายในกรดแต�ละลายได+ในสารละลายด�างเจือจาง (Berden 
and Berggren, 1990; Moore et al., 1998)  

(2) กรดฟูลวิก (Fluvic acid) มีส�วนประกอบของคาร&บอนร+อยละ 
40 - 50 ออกซิเจนร+อยละ 44 - 45 ไฮโดรเจนร+อยละ 4 - 6 และไนโตรเจนร+อยละ 1 - 3 มีนํ้าหนัก
โมเลกุลอยู�ในช�วง 300-5,000 ซึ่งกรดฟูลวิกสามารถละลายได+ทั้งในกรดและด�าง (Berden and 
Berggren, 1990; Moore et al., 1998) 

(3) ฮิวมิน (Humin) เป-นส�วนของกรดฮิวมิก กรดฟูลวิก ผนังเซลล&
ของจุลินทรีย&และสารประกอบอินทรีย& เช�น เซลลูโลส หรือลิกนินที่เข+าไปยึด จึงทําให+ไม�สามารถ
ละลายได+ทั้งในด�างเจือจางและกรด ซึ่งในแหล�งนํ้าธรรมชาติจะพบกรดฮิวมิกและกรดฟูลวิก 
เป-นองค&ประกอบร+อยละ 80 - 90 ของปริมาณอินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้าทั้งหมด และสารอินทรีย&ที่
ละลายนํ้าจะพบมากที่สุดร+อยละ 6 -30 ของปสารอินทรีย&ทั้งหมดทั้งหมดในนํ้า (สิทธิชัย  ตันธ
นะสฤษด์ิ, 2549)    

สารอินทรีย&จากธรรมชาติที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจาก 2 แหล�งกําเนิดที่สําคัญ 
ซึ่งสามารถสรุปได+ดังน้ี 

(1) แหล�งกําเนิดจากธรรมชาติ  มาจาก2 แหล�งกําเนิดหลัก คือ สารอินทรีย&จาก
พื้นดินที่ถูกการพัดพาหรือชะล+างจากภายนอกแหล�งนํ้าจากการกระทําของลมหรือฝน ที่มีจุดกําเนิด
จากบนพื้นดิน และจากสารอินทรีย&ที่มีอยู�แล+วด้ังเดิมในแหล�งซึ่งเกิดจากพืชพรรณบริเวณริมฝi�ง      
ร�วงหล�นลงสู�แหล�งนํ้าทําให+เป-นแหล�งอินทรีย&คาร&บอนที่สําคัญบริเวณต+นนํ้า นอกจากน้ีสารอินทรีย&ที่
จากนอกพื้นที่แหล�งนํ้าเมื่อพัดพาลงสู�แหล�งนํ้าส�งผลทําให+พื้นที่ของแหล�งนํ้าลดลงเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
เกิดการสะสมของพืชพรรณบริเวณริมฝi�งลํานํ้าส�งผลทําให+แหล�งนํ้าต้ืนเขิน อย�างไรก็ตาม ปริมาณ
สารอินทรีย&ที่อยู�นอกพื้นที่แหล�งนํ้าจะมีปริมาณมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับหลายปiจจัย เช�น พืชความลาด
ชันของพืชบริเวณชายฝi�งความใกล+ของพืชพรรณบริเวณแนวชายฝi�ง ขนาดของพื้นที่ชุ�มนํ้า พื้นดินพรุที่
ระบายลงสู�ลํานํ้า สัดส�วนขององค&ประกอบของใบไม+ที่ ร�วงหล�น และขนาดพื้นที่ ดินท+องนํ้า 
ที่รองรับการทับทมของสารอินทรีย& รวมถึงฤดูกาล (Dillon and Molot, 1997) เช�น แหล�งนํ้าที่มี
ขนาดเล็กทําให+ลมพัดพาเศษใบไม+ออกจากแหล�งนํ้าได+ดีกว�าแหล�งนํ้าขนาดใหญ� ซึ่งการเคลื่อนย+ายของ
ใบไม+ดังกล�าวบริเวณทะเลสาบในเขตป�าไม+มีผลทําการสะสมของสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าลดลง  หรือ
จากรายงานของ France (1995b) พบว�าอัตราของเศษใบไม+ที่พัดพาลงสู�ทะเลสาบขนาดเล็กใน
ประเทศแคนนาดามีปริมาณ 2 กรัมต�อเมตรต�อปw ของป�าไม+ตามแนวชายฝi�ง ซึ่งร+อยละ 6 ของปริมาณ
ของเศษใบไม+ที่พบมาจากพื้นที่อื่นนอกทะเลสาบ ซึ่งเศษใบไม+ที่ถูกจากพื้นดินเป-นแหล�งคาร&บอนที่
สําคัญซึ่งมีปริมาณร+อยละ 15 ของแหล�งคาร&บอนในทะเลสาบโอลิโกโทรฟ|ก  

(2) แหล�งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย&  กิจกรรมของมนุษย& เช�น การชะล+างของ
ดินหรือของเสียจากพื้นที่ทําเกษตรกรรม เช�น การเพาะปลูกและปศุสัตว& การระบายนํ้าเสียจากชุมชน 
เช�น การขับถ�าย ชําระร�างกาย  (ตารางที่ 2.4 ในบททที่ 2) และนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม (ตารางที่ 
2.10 ในบทที่ 2) และรูปแบบกิจกรรมการทําป�าไม+ เป-นต+น นอกจากน้ีการตกของฝน 
อย�างหนักเป-นปiจจัยสําคัญที่มีผลทําให+ปริมาณสารอินทรีย&ที่ในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึนโดยรายงานของ 
Moore. (1996)  พบว�า การชะล+างของนํ้าฝนมีผลทําให+เกิดการกร�อนของดินและทําปริมาณของเสียที่
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เกิดจากสิ่งขับถ�ายของสัตว&เลี้ยงลงสู�แหล�งนํ้าสูงข้ึน โดยนํ้านํ้าฝนไหลชะผ�านพื้นที่การทําปศุสัตว&มีผล
ทําให+ปริมาณอินทรีย&คาร&บอนในแหล�งนํ้าเพิ่มสูงข้ึนร+อยละ 11 อีกทั้งรูปแบบการจัดการป�าไม+ยังเป-น
กิจกรรมที่ให+เกิดการกร�อนของดินเน่ืองจากการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการระบายนํ้าทิ้ง 
ที่มีสีลงสู�แหล�งนํ้า รวมถึงการชะของเศษไม+จากพื้นที่ป�าไม+หรือพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ&จากไม+ยังส�งทําให+
สารอินทรีย&ในนํ้าเพิ่มสูงข้ีน  (Taylor, 1994 )  

โดยแหล�งที่มาของสารอินทรีย&ที่ปนเป56อนในแหล�ง นํ้า ส�วนใหญเกิดจาก
สารอินทรีย&ธรรมชาติที่เกิดจากการย�อยสลายของซากพืชซากสัตว& และหากพิจารณาตามความเข+มข+น
ของสารอินทรีย&ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้าธรรรมชาติ พบว�าในนํ้าเสียจากชุมชนจะมีความเข+มข+นของ
สารอินทรีย&ปนเป56อนสูงสุด (Kavanaugh et al., 1978)  ซึ่งสารอินทรีย&ทั้งหมดที่กล�าวมาข+างต+นเมื่อ
ลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติจะเกิดการย�อยสลายโดยกระบวนการต�างๆ ได+แก� ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
ปฏิกิริยากออกซิเดช่ันและรีดักช่ัน การตกตะกอน การเจือจาง และกระบวนการย�อยสลายทาง
ชีววิทยา โดยการสลายตัวสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าจะช+าหรือเร็วจะข้ึนอยู�กับหลายปiจจัย เช�น ชนิด 
และความเข+มข+นของสารอินทรีย&ในนํ้า ชนิดและจํานวนของจุลินทรีย&ในนํ้า อัตราการไหลของนํ้า 
อุณหภูมิ ค�าพีเอช อัตราระหว�างคาร&บอนต�อไนโตรเจน (C/N ratio) และการถ�ายเทออกซิเจนจาก
อากาศลงสู�แหล�งนํ้า เป-นต+น  เน่ืองจากจุลินทรีย&ดึงออกซิเจนในนํ้ามาใช+ในการสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้า
จึงทําให+ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลงหรือขาดออกซิเจนได+ แต�อย�างไรก็ตามหากสารอินทรีย&ลงสู� 
แหล�งนํ้าธรรมชาติในปริมาณที่ไม�สูงมากจนทําเกิดมลพิษทางนํ้า แหล�งนํ้าธรรมชาติจะสามารถ 
ฟอกตัวเองของนํ้าธรรมชาติได+ (Self- purification of water) เพื่อรักษาสมดุลของแหล�งนํ้าเดิมไว+  
ซึ่งการการไหลของนํ้าตามระยะทางของลํานํ้า และระยะเวลาการไหลจากบริเวณต+นนํ้าไปยังบริเวณ 
ท+ายนํ้าจะช�วยทําให+สารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าเจือจางไปตามระยะทาง ซึ่งสามารถแบ�งระยะบริเวณ 
การฟอกตัวของนํ้าจากจุดเริ่มระบายนํ้าได+ แสดงดังภาพที่ 4.28 ดังน้ี 

ระยะที่ 1 บริเวณสะอาด (Clean zone)  เป-นบริเวณต+นนํ้าก�อนจุดที่จะระบาย    
นํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปริมาณออกซิเจนค�อนข+างสูงและคงที่ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู�จะ
เป-นกลุ�มสัตว&นํ้าที่ต+องการออกซิเจนปริมาณสูงในการดํารงชีวิต เช�น ตัวอ�อนแมลงหนอนปลอกนํ้า ตัว
อ�อนแมลงชีปะขาว ตัวอ�อนแมลงเกาะหิน ปลากะทิง ปลาพลวง และปลาสลาด (ทินพันธุ& เนตรแพ, 
2558) 

ระยะที่ 2 บริเวณที่มีย�อยสลาย (Degradation zone) เป-นบริเวณที่รองรับ 
การระบายของนํ้าเสีย มีผลทําให+ในช�วงระยะแรกปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าเริ่มลดลงจากที่มี 
อยู�เดิม เน่ืองจากจุลินทรีย&นําไปใช+ในการย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า ซึ่งจะมีปริมาณออกซิเจนจะอยู�ใน
ช�วงกว+างต้ังแต�อิ่มตัวไปจนถึง 2 มิลลิกรัมต�อลิตร และมีความเข+มข+นของสารอินทรีย&ของแข็งเจือปนใน
นํ้าสูงทําให+ค�าบีโอดีของนํ้าสูงมาก และบริเวณพื้นท+องนํ้าเกิดคราบเมือกราปกคลุม และหากกระแสนํ้า
ไหลช+าจะเกิดการตกตะกอนและทับของของแข็งทําให+แหล�งนํ้าเสื่อมโทรม ซึ่โดยจะพบปลาในบริเวณน้ี
น+อย และส�วนใหญ�ที่พบปลาและสัตว&นํ้าขนาดเล็กที่เป-นอาหารของปลาจะอาศัยอยู�ช�วงปลายนํ้า
บริเวณที่มีออกซิเจนเหลืออยู�  
  ระยะที่ 3 บริเวณที่มีการเน�าเสีย (Septic zone)  เป-นบริเวณที่มีเกิดการย�อย
สลายสารอินทรีย&สูงทําให+มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าตํ่ามากหรือแทบไม�มี มีปริมาณบีโอดีสูงแต�
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กว�าน+อยกว�าบริเวณที่มีการย�อยสลาย นํ้ามีความขุ�นสูงมาก มีสีคล้ํา มีฟองกlาซ เกิดข้ึน เช�น กlาซมีเทน 
และไฮโดรเจนซัลไฟล& ทําให+กลิ่นเหม็น และคราบเมือกที่เกิดข้ึนบริเวณพื้นท+องนํ้าลดลงกว�าบริเวณที่มี
การย�อยสลาย ในบริเวณน้ีพบปลาอาศัยอยู�น+อยมากมากหรือบางแหล�งนํ้าอาจไม�พบการอาศัย ซึ่งหาก
ปริมาณสารอินทรีย&ที่ลงสู�แหล�งนํ้าไม�สูงมากจะไม�เกิดบริเวณน้ี และหากในแหล�งนํ้ามีปริมาณออกซเิจน
ที่เพียงนํ้าบริเวณน้ีจะไม�เกิดการเน�าเสียและเข+าสู�บริเวณฟ56นตัวได+เลย 
  ระยะที่ 4 บริเวณฟ56นตัว (Recovery zone)  ทําให+ออกซิเจนเพิ่มสูงข้ึนเป-น  
2 มิลลิกรัมต�อลิตรไปจนถึงออกซิเจนอิ่มตัว บริเวณน้ีเกิดการย�อยสลายสารอินทรีย&ลดลงทําให+ปริมาณ
สารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าเกือบกลับเข+าสู�ภาวะปรกติ และเมือกราที่ปกคลุมบริเวณพื้นท+องนํ้ามี 
จํานวนลดลง กลิ่นเหม็นของนํ้าลดลง นํ้าใสข้ึน ทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายสามารถสังเคราะห&ด+วยแสง
เพิ่มข้ึนเป-นการช�วยเติมออกซิเจนให+กับแหล�งนํ้าทําให+ปลาเริ่มเข+ามาอยู�อาศัย  
  ระยะที่ 5 บริเวณนํ้าใส (Clear zone) เป-นบริเวณท+ายนํ้า ซึ่งเป-นระยะที่แหล�งนํ้า
กลับเข+าสู�สภาวะปรกติที่ปริมาณออกซิเจนเพิ่มสูงข้ึนจนถึงจุดอิ่มตัว มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าอยู�
ในช�วง 5 -10 มิลลิกรัมต�อลิตรลิตร ซึ่งมีค�าใกล+เคียงกับค�าเริ่มต+นในระยะที่ 1 ที่พบ ปริมาณบีโอดีและ
สารอินทรีย&ตํ่ามาก ไม�มีเมือกราที่พื้นท+องนํ้า จํานวนแบคทีเรียลดลง และสัตว&นํ้าเริ่มมาอาศัยอยู�ใน
แหล�งนํ้าตามปรกติ จากที่กล�าวมาจะเห็นได+ว�าแหล�งนํ้ามีความสามารถในการฟ56นสภาพตัวเอง  
การไหลของนํ้าเป-นตัวช�วยในการเพิ่มออกซิเจนให+กับแหล�งนํ้าเพื่อให+เพียงพอสําหรับจลุนิทรยี&ใช+ในการ
ย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า แต�หากในแหล�งนํ้าน่ิงไม�มีการไหลเวียนของแหล�งนํ้าทําให+การเติม
ออกซิเจนจากอากาศลงสู�แหล�งนํ้าน+อย ทําให+ออกซิเจนในแหล�งนํ้าส�วนใหญ�มาจากการสังเคราะห&แสง
ของพืชนํ้าและสาหร�าย และหากสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้ามีปริมาณสูงจนทําให+ปริมาณออกซิเจนไม�
เพียงพอต�อจุลินทรีย&กลุ�มที่สลายตัวโดยใช+ออกซิเจนส�งผลทําให+จุลินทรีย&กลุ�มที่ไม�ใช+ออกซิเจนมี
บทบาทเพิ่มสูงข้ึนผลดังกล�าวทําให+แหล�งนํ้าเกิดการเน�าเสียและเกิดกลิ่นเหม็น  
 

 
 

ภาพท่ี 4.28 ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในนํ้าและบริเวณต�างๆ ของแหล�งนํ้าหลงัรบัสารอินทรีย& 
ที่มา: McGraw (1998)   
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2) สารอินทรีย0สังเคราะห0 (Synthetic organic compounds)  คือ สารอินทรีย&
ที่มนุษย&ผลิตข้ึนเพื่อนํามาใช+ประโยชน&ในด+านต�าง ๆ ทั้งครัวเรือน เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม 
สารอินทรีย&กลุ�มน้ีย�อยสลายได+ยากทางชีวภาพหรืออาจย�อยสลายไม�ได+เ จึงเกิดปiญหาการตกค+างใน
แหล�งนํ้าส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าและสุขภาพของมนุษย&ค�อนข+างสูง สารอินทรีย&สังเคราะห&ที่
สําคัญ เช�น สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& และสารลดแรงตึงผิว เป-นต+น ในที่น้ีจะอธิบายเฉพาะ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& เน่ืองจากสารดังกล�าวมีการใช+อย�างแพร�หลาย ทําให+เกิดปiญหา 
การตกค+างในสิ่งแวดล+อมซึ่งส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าและสุขภาพของมนุษยค�อนข+างสูง ดังน้ี 

(2.1) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& หรือสารฆ�าศัตรูพืชและสัตว& (Pesticide) 
เป-นสารเคมีที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ (Biological active substance) ใช+ในการควบคุม ป>องกัน ขับไล� ล�อ 
หรือฆ�าศัตรูพืช เช�น แมลง วัชพืช แมลง นก สัตว&เลี้ยงลุกด+วยนม และจุลินทรีย&ที่เป-นศัตรูกับพืชหลัก 
ที่ปลูก (Rathore and Nollet, 2012) โดยปiจจุบันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ถูกนํามาใช+ประโยชน&
อย�างแพร�หลายทั่วโลกเพื่อช�วยรักษาปริมาณผลผลิตพืชให+เพียงพอต�อความต+องการของประชากรที่มี
จํานวนเพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็ว สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ถือเป-นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
อย�างหน่ึงที่ในช�วยจัดการความปลอดภัยของอาหารและช�วยป>องกันศัตรูพืชที่จะทําลายผลผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งหากปราศจากการใช+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&จะทําให+เกิดการสูญเสียผลผลิต
ทางการ เกษตร โดยจากรายงานของ Cai (2008) พบว� าพื้นที่ เ กษตรกรรมที่ ไม� มี 
การนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&มาใช+จะมีผลทําให+ผลผลิตของผลไม+ลดลงร+อยละ 78 ผลผลิตของ
ผักลดลงร+อยละ 54 และผลผลิตของธัญพืชลดลงร+อยละ 32 แต�หลังจากที่มีการนําสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว&เข+ามาใช+ส�งผลทําให+การสูญเสียผลผลิตลดลงร+อยละ  35 -42 จากปiจจัยที่ดังกล�าว 
ส�งผลทําให+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&มีบทบาทอย�างกว+างขวางและมีแนวโน+มเพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง
ในหลยประเทศทั่วโลก โดยในปw พ.ศ 2560 ประเทศที่มีการใช+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&มากที่สุด
ในโลกคือประเทศจีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา และอาเจนติน�า ส�วนประเทศไทยปริมาณการใช+
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&เป-นอันดับ 7 ของโลก (Pariona, 2017) แสดงดังภาพที่ 4.29 และการ
นําเข+าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยมีแนวโน+มที่เพิ่มข้ึนแสดงดังตารางที่ 4.20 ซึ่งสารกําจัด
วัชพืช เป-นกลุ�มที่มีปริมาณการนําเข+าสูงสูดเมื่อเทียบกับสารเคมีทางการเกษตรกลุ�มอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ปริมาณการใช+สารเคมีกําจัดศัตรพูืชและสัตว&สงูสุด 10 ประเทศทั่วโลก ในปw พ.ศ 2560 
ที่มา:  Pariona (2017)  
 
ตารางท่ี 4.20 ปรมิาณการนําวัตถุอันตรายทางการเกษตรของประเทศไทยในปw พ.ศ. 2554 - 2559 
  

ปw 

ปริมาณการนําวัตถุอันตรายทางการเกษตรปw 2554 - 2559 
หน�วย : ปริมาณ : ตัน 

มูลค�า : ล+านบาท 

สารกําจัดวัชพืช 
(herbicide) 

สารกําจัดแมลง 
(insecticide) 

สารป>องกันและกําจัด
โรคพืช (fungicide) 

อื่น ๆ* รวม 

ปริมาณ มูลค�า ปริมาณ มูลค�า ปริมาณ มูลค�า ปริมาณ มูลค�า ปริมาณ มูลค�า 

2554 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070 

2555 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378 

2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416 

2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812 

2558 119,971 11,016 12,927 3,684 11,088 3,839 5,560 787 149,546 19,326 

2559 125,596 9,688 16,056 3,899 12,915 4,503 6,120 2,487 160,824 20,618 

หมายเหตุ * วัตถุอันตรายทางการเกษตรอื่นๆ ได+แก� สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
   สารรมควันพิษ สารกําจัดหอยและหอยทาก สารกําจัดไร ไส+เดือนฝอย สารกําจัดหนู 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2560) 
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(2.1.1) ประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& แบ�งได+หลายประเภท

แล+วแต�เกณฑ&ที่ใช+ในการจําแนก เช�น การแบ�งตามวัตถุประสงค&ของการใช+งาน การแบ�งตาม
องค&ประกอบทางเคมี การแบ�งตามลักษณะของระดับความเป-นพิษ  สภาพการออกฤทธ์ิภายในหรือ
ภายนอกเซลล& และตามองค&ประกอบกลุ�มเป>าหมาย โดยในที่น้ีแบ�งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ตามง
ตามกลุ�มเป>าหมายสามารถออกเป-น 4 ประเภท ดังน้ี  

(1) สารเคมีกําจัดแมลง  (Insecticide) หมายถึง สารสารเคมี     
ที่สามารถทําลาย หรือไล� และทําให+แมลงมีน+อยลง ซึ่งใช+กําจัดแมลงที่เป-นเป>าหมายของศัตรูพืช    
 (ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, 2544)  สารกําจัดแมลงเป-นสารเคมีทางการเกษตรที่มีชนิดมากที่สุด มีการใช+
อย�างแพร�หลาย และก�อให+เกิดปiญหาการปนเป56อนและตกค+างและในสิ่งแวดล+อมและในอาหาร 
อย�างมากในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย  สามารถแบ�งออกเป-นกลุ�มใหญ�ๆ ตามชนิดของสารเคมี
ได+ 4 ประเภท คือ 

(1.1) สารกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนคลอรีน (Oganochlorine 
insecticides) สารกลุ�มน้ีโมเลกุลประกอบคอลรีน (Cl) เป-นหลัก และมีคาร&บอน คลอรีน ไฮโดรเจน 
หรือออกซิเจน สารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีที่นิยมใช+กันมาก ได+แก� ดีดีที (DDT) ดีลดริน (Dieldrin) 
ออลดริน (Aldrin) เอนดริน (Endrin) เฮปตาครอ (Heptachlor) คลอเดน (Chlordane)  ลินเดน 
(Lindane) และท็อกซาฟwน (Toxaphene) เป-นต+น (ตารางที่ 4.21)  สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีสามารถ
กําจัดแมลงได+ในวงกว+าง สลายตัวได+ยากจึงน้ีค�อนข+างคงทนและตกค+างในห�วงโซ�อาหารและ
สิ่งแวดล+อมได+นาน บางชนิดอาจตกค+างได+นานหลายสิบปw ซึ่งมีระยะเวลาครึ่งชีวิต (Half-life) 
ประมาณ 0.1 - 4  ปw  (Rathore and Nollet, 2012) โดยสารเคมีกลุ�มน้ีมีความเป-นพิษเฉียบพลันผล
ต�อระบบประสาท และหากได+รับสารติดต�อกันเป-นระยะเวลานานจะทําให+เกิดพิษเรื้อรังที่ส�งผลต�อ 
การทํางานของตับ ทําให+เกิดโลหิตจาง และเป-นมะเร็งได+ (แสงโสม ศิริพานิช, 2556) ปiจจุบันหลาย
ประเทศทั่วโลกไม�อนุญาตให+ใช+สารเคมีในกลุ�มน้ี หรือมีการควบคุมการไม�อนุญาตให+ใช+อย�างเสรี 
เน่ืองจากเกิดผลกระทบด+านสุขภาพและสิ่งแวดล+อมสูง โดยเฉพาะดีดีทีซึ่งเป-นสารที่มีความดันไอตํ่า
และลายนํ้าได+น+อยประมาณ 1.2 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�ละลายได+ดีในไขมันทําให+ตกค+างได+ดีในเน้ือเย่ือ
และสะสมได+ดีไขมันในร�างกายสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีผลไปยับย้ังกระแสประสาทแอกซอน (Axomn) ส�งผลให+
โซเดียมและโพแทสเซียมอิออนในเส+นประสาทเสียสมดุลส�งผล ทําให+เกิดการชักกระตุก ทําลายเซลล&
เ น้ื อ เ ย่ื อ ตับ (Focal necrosis) ทํ า ให+ เ ซลล& ตับตายเพิ่ มสู ง ข้ึนและอาจทํ าให+ เ สี ย ชี วิต  
อีกทั้งยังเป-นสารก�อมะเร็ง และมีความเป-นพิษสูงต�อสัตว&นํ้า (ICPS, 1979) ปiจจุบันประเทศส�วนใหญ�
ทั่วโลกจะไม�อนุญาตให+ใช+ดีดีที โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล+วสําหรับประเทศไทยถูกห+ามใช+
ทางการเกษตรกรรมแต�ยังมีการนํามาใช+เพื่อควบคุมโรคมาเลเรีย  
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ตารางท่ี 4.21 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มออร&กาโนคลอรีน 

ช่ือสามัญ สูตรโครงสร+าง 
ดีดีที (DDT) 
 
 
 

 
 

ดีลดริน (Dieldrin) 

 
แอลดริน (Aldrin)  

 

เอนดริน (Endrin) 
 

 
 

เฮปตาคลอร& (Heptachlor) 
 
 
 
 

 
 

คลอเดน (Chlordane)  
 
 
 

เอนโดซลัแฟน (Endosulfan) 
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 (1 . 2 ) ส า ร กํ า จั ด แ ม ล ง ก ลุ� ม อ อ ร& ก า โ น ฟ อ ส เ ฟ ต 
(Organophosphorus insecticides) สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีเริ่มใช+อย�างแพร�หลายต้ังแต�ช�วงปw  
พ.ศ. 2495 เน่ืองจากแมลงศัตรูพืชเริ่มด้ือยาในกลุ�มออร&กาโนคลอรีนอีกทั้งสารในกลุ�มดังกล�าวมี
ผลกระทบต�อสุขภาพและสิ่งแวดล+อมสูงทําให+สารกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีได+รับความนิยมสูงข้ึน  โดยสาร
กําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟตจโครงสร+างจะมีฟอสฟอรัสเป-นองค&ประกอบ ซึ่งเป-นเอสเทอร& 
(Ester) ของกรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid: H3PO4) (ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2558)  
สารกลุ�มน้ีในโมเลกุลจะมีออกซิเจน  คาร&บอน ซัลเฟอร& และไนโตรเจนเกาะกับฟอสฟอรัส มีสูตร
โครงสร+างหลักแสดงดังภาพที่ 4.30  โดยที่สาร X  และสาร Y อาจเป-นกํามะถันหรืออกซิเจน ส�วนสาร 
R เป-นไฮโดรคาร&บอน สําหรับสาร Z  เป-นสารประกอบอินทรีย&เชิงซ+อน      
 

 

ภาพท่ี 4.30 สูตรโครงสร+างทั่วไปของสารกําจัดแมลงกลุ�มออกาโนฟอตเฟต 
ที่มา : Rathore and Nollet (2012) 

 
สารกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟตปiจจุบันถูกพัฒนาและ

สังเคราะห&ข้ึนกว�า 100,000 ชนิด โดยชนิดที่รู+จักกันและใช+อย�างแพร�หลาย ได+แก� คลอไพริฟอส 
(Chlorpyrifos)  มาลาไธออน (Malathion) พาราไธออน (Parathion) เมทิลพาราไธออน (Methyl 
parathion ) ไดอะซินอน (Diazinon) เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion) พิริมิฟอสเมธิล (Pirimiphos 
methyl) และไดคลอวอส (Dichlorvos หรือ DDVP) เป-นต+น (ตารางที่ 4.22) สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ี
กลุ�มน้ีย�อยสลายได+เร็วกว�ากลุ�มออร&กาโนคลอรีน มีระยะเวลาในการตกค+างค�อนข+างสั้น (Non-
persistent) มีค�าครึ่งชีวิตประมาณ 0.02 – 0.2 ปw  (Rathore and Nollet, 2012) แต�อย�างไรก็ตาม
สารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีจะมีพิษรุนแรงมากกว�ากลุ�มอื่นซึ่งมีความพิษเฉียบพลันในระยะสั้นต�อ
แมลงและสัตว&อื่น ๆ  ทุกชนิดรวมถึงมนุษย& เน่ืองจากสารกลุ�มน้ีทําลายประสาทซึ่งมีผลออกฤทธ์ิไปยับย้ัง
การทํางานของเอนไซม&อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase : AChE) ซึ่งมีหน+าที่ในการ
สลายสารสื่อสัญญาณประสาท เรียกว�า อะซิติลโคลีน (Acetylcholine : Ach) ที่ถูกปล�อยออกมาจาก
ส� วนขอ ง ป ล ายป ร ะส าท  ( Synapse) ที่ ทํ า ห น+ าที่ ใ น ก า ร ส� ง สั ญ ญาณทา ง เ คมี เ มื่ อ เ กิ ด 
การกระตุ+นข้ึนที่ส�วนปลายประสาท อะซิติลโคลีนจะถูกปล�อยออกมาเพื่อนําเอาสัญญาณข+ามผ�าน 
ทางเช่ือม (Junction) ไปยังตัวรับสัญญาณ (Receptor) ที่ส�วนท+ายของปลายเย่ือหุ+มเซลล& (Post-
synaptic membrane) ทําให+เกิดการหดตัวของกล+ามเน้ือซึ่งจะหดอยู�จนกว�าระบบประสาทส�วนกลาง
จะสั่ ง ให+ห ยุด โดยการปล�อยเอนไซม&อะซิ ติล โคลีนเอสเทอเรสออกมาเพื่ อทํ าหน+าที่ 
แปลสัญญาณประสาท และเป-นตัวเร�งในการสลายอะซิติลโคลีนให+เป-นอะซิเตต (Acetate) และ โคลีน 
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(Choline) ซึ่งจะทําให+กล+ามเน้ือคลายตัว (Cooper, 2002 ) เน่ืองจากสารกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโน
ฟอสเฟตจะส�งผลไปยับย้ังเอนไซม&อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสโดยตรงซึ่งจะทําให+เกิด Carbamylation 
บริเวณ Esteratic แล+วส�งผลกระตุ+นให+เกิดอะซิติลโคลีนมากเกินเป-นสาเหตุทําให+เกิดการสะสมของ 
อะซิติลโคลีน ที่ปมประสาทมากเกินไป  เป-นสาเหตุทําให+เกิดความเป-นพิษ โดยความเป-นพิษดังกล�าว
จะทําให+เกิดอาการ สั่น  เสียการทรงตัว  ทําให+ระบบหายใจล+มเหลว และตายในที่สุด (ENTOXNET, 
1996; ) ซึ่งหากได+รับสารกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีในปริมาณสูงเกินความทนทาน อาจทําให+เสียชีวิตได+ทันที  
(CWQG, 2008)  แต�หากได+รับเข+าสู�ร�างกายในระดับที่ไม�สูงแต�ได+รับต�อเน่ืองเป-นระยะเวลานานเกิด
ความเป-นพิษรองเฉียบพลัน (Chornic  toxicity ) เช�น ส�งผลกระทบต�อกิจกรรมการทํางานของ
เอนไซม&อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ปฏิกิริยาbutylcholinnesterse (BuChE) และมีผลต�อการทํางาน
ของเซลล&เม็ดเลือดแดง และโคลีนเอสเตอเรสพลาสมา เป-นต+น ซึ่งเป-นสาเหตุให+เกิดอาการผิดปกติของ
ร�างกาย ได+แก� คุณภาพของอสุจิลดลง มีผลต�อไต  นํ้าหนักลด ร�างกายผิดปรกติ และมีผลต�อ 
การสืบพันธุ& เป-นต+น  (Smegal et al., 2000; US. EPA, 2006) จากที่กล�าวมาข+างต+นจะเห็นได+ว�า
ความเป-นพิษของสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีมีผลไปการยับย้ังการทํางานเอนไซม&อะซิติลโคลนีเอสเทอเรสใน
สิ่งมีชีวิต ดังน้ันเอนไซม&อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจึงสามารถมานํามาใช+เป-นตัวบ�งช้ีทางชีวภาพ 
(Biomarker) แสดงการปนเป56อนของสารดังกล�าวในระบบนิเวศทางนํ้าได+ดี (Barata, 2004) โดยจาก
ตัวอย�างการศึกษาของ Somparn et al. (2016)  รายงานว�าการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม& 
อะซิลโคลีนเอสเทอเรสในหนอนริ้นนํ้าจืด C. javanas สามารถใช+เป-นดัชชีภาพ (Biomarker)เพื่อบ�งช้ี
การปนเป56อนของสารกําจัดแมลงคลอร&ไพริฟอสซึ่งเป-นสารในกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟตได+ดีแม+มีระดับ
ความเข+มข+นของสารดังกล�าวตํ่าอยู�ในช�วง 0.01-0.25 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัมในตะกอนดินท+องนํ้า 

ตารางท่ี 4.22 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มออกาโนฟอตเฟต 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
คลอร&ไพริฟอส (Chlorpyrifos)  

มาลาไทออน (Malathion) 
 

 
 
 
 

พาราไทออน (Parathion) 
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ตารางที่ 4.22 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มออกาโนฟอตเฟต (ต�อ) 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
เมทลิพาราไทออน (Methyl parathion)  
 
 
 

 
 

ไดอะซีนอน (Diazinon) 
 
 

 
 
 
 

เฟนนิโตรไธออน (Fenitrothion) 
 
 
 

 

 
พิริมิฟอสเมธิล (Pirimiphos methyl) 
 
 

 

ไดคลอร&วอส (Dichlorvos หรือ  DDVP) 
 
 
 

 

 

(1 . 3 ) ส าร กํ า จั ดแมล ง กลุ� ม ค า ร& บ า เ มต  (Carbamate 
insecticides)  สารกําจัดแมลงกลุ�มเป-นอนุพันธ&ของกรดคาร&บามิกซึ่งมีคาร&บาริลเป-นองค&ประกอบ
สําคัญ โดยโครงสร+างหลักของสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีแสดงดังภาพที่ 4.30 โดย R1 และ R2 ได+แก� 
ไฮโดรเจน (Hydrogen) เมททิล (Methyl) เอทิล (Ethyl) โพรพิล (Propyl) หรือแอลคิล (Alkyl)  ส�วน 
R3 คือ ฟwนอล (Phenol) แนฟทาลีน (Naphthalene) หรือวงแหวนไฮโดรคาร&บอน (Cycling 
hydrocarbon ring) 
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ภาพท่ี 4.30 สูตรโครงสร+างทั่วไปของสารกําจัดแมลงกลุ�มคาร&บาเมต 
ที่มา : Rathore and Nollet  (2012) 

 
 สารกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีมีกลไกลการออกฤทธ์ิคล+ายกับกลุ�ม

ออกาโนฟอตเฟตซึ่งออกฤทธ์ิในวงกว+างประเภทดูดซึมและละลายนํ้าได+ดี ทําให+สามารถซึมเข+าทางราก
และเคลื่อนย+ายไปส�วนอื่นๆของพืชได+ดี สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีมีคุณสมบัติทั้งกําจัดและป>องกันแมลง ไร 
ไส+เดือนฝอย ปลวก และหอย รวมถึงการกําจัดเช้ือราหรือกําจัดวัชพืช  โดยสารเคมีกําจัดแมลงที่รู+จัก
และใช+กันมาก ได+แก� คาร&บาริล (Carbaryl) คาร&โบฟูราน (Carbofura) คาร&โบซัลแฟน (Carbosulfan) 
เมทิโอคาร&บ(Methiocarb) เบนไดโอคาร&บ (Bendiocarb) โพรพ็อกเซอร& (Propoxur) และฟwโนบู
คาร&บ (Fenobucarb)  เป-นต+น ตัวอย�างโครงสร+างของสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีแสดงดังตารางที่ 4.23 
สารเคมีในกลุ�มคาร&บาเมตจะมีความเป-นพิษต�อสัตว&เลี้ยงลูกด+วยนมตํ่ากว�าพวกกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟต
ไม�สะสมในสัตว&และตกค+างในดินตํ่าโดยมีระยะเวลาครึ่งชีวิตประมาณ 0.02 – 0.1 ปw  (Rathore and 
Nollet, 2012) ทําให+ในปiจจุบันสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีนิยมใช+อย�างแพร�หลาย 

 

ตารางท่ี 4.23 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มคาร&บาเมต 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
คาร&บารลิ (Carbaryl) 
 
 
 
 

 
 

คาร&โบฟรูาน (Carbofuran) 
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ตารางท่ี 4.23 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มคาร&บาเมต (ต�อ) 
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
 คาร&โบซลัแฟน (Carbosulfan)  
 
 
 

 

เมทธิ.โอคาร&บ (Methiocarb). 
 

 
 
 
 
 

เบนดิโอคาร&บ (Bendiocarb) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โพรพอกเซอร&. (Propoxur).  
 
 
 
 

 
 
 

 

(1.4) สารกําจัดแมลงกลุ�มไพรีทรอยด&สังเคราะห& (Symthetic 
pyrithroids insecticides) เป-นสารเคมีที่สังเคราะห&ข้ึนเลียนแบบตามโครงสร+างโมเลกุลของ 
สารธรรมชาติ คือ ไพรีทริน (Pyrithin) ที่สกัดได+จากดอกไพรีทรัม (Pyrethrum) พบในพืชตระกูล 
ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum flowers) แต�มีการปรับปรุงให+มีความคงทนต�อการสลายตัว 
ในสิ่งแวดล+อมได+มากกว�า โดยไพรีทรินยังถูกแบ�งเป-นกลุ�มย�อยตามโครงสร+างเคมีที่แตกต�างกันเป-น  
6 ชนิดคือ คือ สารไพรีทริน (Pyrethrin I และPyrethrin II)  ซินนาริซีน (Cinerin I และ Cinerin II) 
จัสโมลิน (Jasmolin I , และ Jasmolin II) โดยในประเทศจีนและยุโรปมีใช+กันมานานจนกระทั่ง 
ปw พ.ศ. 2498  และประเทศญี่ปุ�นเป-นประเทศแรกที่ผลิตเป-นการค+า ซึ่งสารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มน้ี 
ได+แก� อัลเลทริน (Allethrin) ไซเปอร&เมทริน (Cypermethin) เดลตาเมทริน (Deltamethrin) เปอร&
เมทริน (Permethrin) เรสเมทริน (Resmethrin) เฟนวาเลอเรต (Fenvalerate) และ ไบโอเรสเมท
ริน (Bioresmethrin)  เป-นต+น โดยตัวอย�างโครงสร+างของสารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีแสดงดังตารางที่ 4.24  
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สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีมีความเป-นพิษสูงต�อแมลง ผึ้ง และสัตว&นํ้าเช�นเดียวกับกลุ�มออร&กาโนคลอรีน          
ซึ่งมีกลไกลรบกวนสมดุลของโซเดียมส�งผลทําให+แมลงเกิดอัมพาตอย�างรวดเร็ว แต�มีความเป-นพิษต�อ
สัตว&เลือดอุ�นค�อนข+างตํ่า และเมื่อเข+าสู�ร�างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงและถูกกําจัดออกจึงไม�เกิด 
การสะสมในร�างกาย สารกําจัดแมลงกลุ�มน้ีสลายตัวได+ง�ายเมื่อโดนแสงแดดทําให+เกิดการตกค+างใน
สิ่งแวดล+อมตํ่า มีระยะเวลาครึ่งชีวิตประมาณ 0.005 – .01 ปw  (Rathore and Nollet, 2012: สถาบัน
อาหาร, 2560) สารกําจัดแมลงในกลุ�มน้ีจึงเหมาะสําหรับใช+ในครัวเรือนแต�ไม�เหมาะที่ใช+ใน 
สภาพกลางแจ+ง อย�างไรก็ตามมีราคาค�อนข+างแพงจึงไม�ค�อยเป-นที่นิยมใช+มาก 

ตารางท่ี 4.24 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มไพรีทรอยด&สงัเคราะห& 
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
อัลเลทริน (Allethrin)  

 
 
 

ไซเพอร&เมทริน (Cypermethrin) 

 
เดลต+าเมทริน (Deltamethrin) 

 
เพอร&เมทริน (Permethrin) 

 
เรสเมธริน (Resmethrin) 
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ตารางท่ี 4.24 สารกําจัดแมลงบางชนิดในกลุ�มไพรีทรอยด&สงัเคราะห& (ต�อ) 
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 

เฟนวาเลอเรต (Fenvalerate) 
 
 

  
ไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin) 
 

 

 

โดยสารกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนฟอตเฟตเป-นกลุ�มที่มีการ
นํามาใช+มากที่สุดร+อยละ 36 ของปริมาณวัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งหมดที่นํามาใช+ (REF) สําหรับ
ประเทศไทย กลุ�มสารกําจัดแมลงชนิดที่มีการนําเข+าสูงสุดในปw พ.ศ. 2559 คือ คลอร&ไพริฟอสซึ่งเป-น
สารในกลุ�มออร&กาโนฟอตเฟตโดยปริมาณการนําเข+า 3,324,805.80 กิโลกรัม รองลงมาคือ ไซเปอร&
มิทริน มีปริมาณการนําเข+า 689,773.02 กิโลกรัม (ตารางที่ 4.25)  ส�งผลทําให+แม�นํ้าหลายสายของ
ประเทศเกิดการปนเปทื้อนของสารกําจัดแมลง (ตารางที่ 2.12 บทที่ 2) 

 

ตารางท่ี 4.25 ชนิดสารกําจัดแมลงที่มีการนําเข+าในประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ ในปw พ.ศ. 2559  
 

ลําดับ ชื่อสามัญ ปริมาณ (กก.) มูลค�า (บาท) สารสาํคัญ (กก.) 
1 Chlorpyrifos 2,071,127.60  274,914,023.14  1,723,022.26  
2 Pirimiphos-methyl 1,480,110.00  13,166,917.98  750,455.00 
3 Cypermethrin  756,775.00  188,483,016.69  672,521.00 
4 Carbosulfan 1,728,006.60  214,065,366.59  401,818.18 
5 Carbaryl 422,584.00  125,699,228.35  366,196.40 
6 Fenobucarb 364,930.00  43,125,325.05  300,115.00 
7 (Imidacloprid 499,072.00  427,836,719.13  288,444.05 
8 Cartap hydrochloride 496,170.00  91,659,506.81  285,321.50 
9 Profenofos 370,694.72  65,654,778.29  227,347.36 
10 Dichlorvos 326,080.00  26,689,562.75  199,040.00 

ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร (2560) 
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(2) สารกําจัดวัชพืช  (Herbicide) เป-นสารที่มีกลไกลการออก
ฤทธ์ิทางชีวเคมีและกายภาพในการกําจัดวัชพืชที่ไม�พึงประสงค&ที่ เข+ามาแทรกแซงหรือทําลาย            
การเจริญเติบโตของพืชหลักในเพาะปลูกพืช ซึ่งมีผลกระทบต�อการเกษตรกระบวนการทางธรรมชาติ
และเศรษฐกิจของประเทศ  โดยสารกําจัดวัชพืชเข+าไปรบกวนการทํางานหรือกระตุ+นการเจริญเติบโต
ของพืชอย�างรวดเร็วหรือกระบวนการเมทาบอลิซึมของพืช ซึ่งมีผลไปรบกวนเย่ือหุ+มเซลล&หรือปริมาณ
จํานวนเน้ือเย่ือแต�จะไม�มีผลไปรบกวนการทํางานของกระบวนการเมทาบอลิซึมของพืชโดยตรง แต�พืช
บางชนิดก็มีความทนทานต�อสารกําจัดวัชพืชเน่ืองจากเส+นทางชีวเคมีหรือเอนไซม&ที่ใช+แตกต�างกัน   
ส�วนสัตว&จะไม�ได+รับผลกระทบต�อสารกําจัดวัชพืชตํ่าหรือไม�มีผลรับผลกระทบ     เน่ืองจากสารกลุ�มน้ีมี
กลไกการออกฤทธ์ิโดยตรงกับพืช สารกําจัดวัชพืชหากแบ�งตามเกณฑ&ความเฉพาะเจาะจงตามการ
ทํางาน สามารแบ�งได+เป-น 2 กลุ�ม คือ สารกําจัดวัชพืชที่มีพิษทําลายไม�เลือก และสารกําจัดวัชพืชที่มี
พิษทําลายเฉพาะ ดังน้ี 

(2.1) สารกําจัดวัชพืชที่มีพิษทําลายเฉพาะวัชพืชใบกว+าง หรือ
วัชพืชใบแคบ  (Selective herbicides) โดยสารกลุ�มน้ีจะออกฤทธ์ิควบคุมหรือยับย้ังบางอย�างของพืช
แต�ไม�มีผลต�อการเจริญเติบโตของพืช เช�น 2,4-ดี (2,4-D)  จะควบคุมพืชใบกว+างแต�จะไม�มีผลทําลาย
หญ+าสนามที่ปลูก เป-นต+น การเลือกทําลายจะข้ึนอยู�กับการเคลื่อนย+ายของสารไปยังส�วนต�างๆ ของพืช 
(Translocation) เน่ืองจากพืชมีการดูดซึมของสารที่แตกต�างกัน ลักษณะเชิงสัณฐานหรือลักษณะ
กายภาพของพืชแต�ละชนิดที่แตกต�างกัน  (Turfgrasses) สารกําจัดวัชพืชในกลุ�มน้ี ได+แก� อะทราซีน 
(Atrazine),  2,4-ดี 2,4,5-ที ( 2,4,5-T) เมโคพรอป ( Mecoprop) และไดแคมบา (Dicamba) เป-นต+น  

(2.2) สารกําจัดวัชพืชที่มีพิษที่มีพิษทําลายไม�เลือก (Non-
selective herbicides) สารกลุ�มน้ีไม�มีกลไกลกการออกฤทธ์ิเฉพาะแต�จะทําลายพืชที่สัมผัส สารใน
กลุ�มน้ี ถูกนํามาใช+ในทําความสะอาดพื้นที่อุตสาหกรรม  ใช+กําจัดวัชพืชข+างถนน ข+างทางรถไฟ หรือ
บริเวณเสาไฟ โดยสารกําจัดวัชพืชในกลุ�มน้ี ได+แก� พาราควอท (Paraquat) ไกลโฟเสท (Glyphosate)       
กลูโฟซิเนต (Glufosinate) เป-นต+น (ตารางที่ 4.26) )ซึ่งไกลโฟเสทถูกนํามาใช+ประโยชน&อย�างมากและ
มีปริมาณนําเข+ามาใช+ในประเทศไทยสูงเป-นอันดับ 1 ของชนิดวัตถุทางการเกษตร  
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ตารางท่ี 4.26 สารกําจัดวัชพืชบางชนิดในกลุ�มต�าง ๆ   
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
1) สารกําจัดวัชพืชท่ีมีพิษทําลายเฉพาะ  

    1.1) อะทราซีน (Atrazine) 

 
 
 

    1.22,4-ดี (2,4-D) 
 
 

 

 
 
 

    1.3) 2,4,5-ที (2,4,5-T) 
 
 

 
 
 
 

 
    1.4) มิโคครอป (Mecoprop) 
 
 

 
 
 
 

 
    1.5) ไดแคมบา (Dicamba) 
 
 
 

 

2) สารกําจัดวัชพืชท่ีมีพิษท่ีมีพิษทําลายไม�เลือก 
    2.1)  พาราควอท (Paraquat) 
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ตารางท่ี 4.26 สารกําจัดวัชพืชบางชนิดในกลุ�มต�าง ๆ  (ต�อ) 
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
2) สารกําจัดวัชพืชท่ีมีพิษท่ีมีพิษทําลายไม�เลือก  
    2.2) ไกลโฟเสท (Glyphosate)  
 
 
  
     
      2.3) กลูโฟซเินต (Glufosinate) 
 
 

 

 
ปiจจุบันสารกําจัดวัชพืช มีการใช+อย�างแพร�หลายในหลายประเทศ 

ส�วนประเทศไทยสารกําจัดวัชพืชเป-นวัตถุทางการเกษตรที่มีการนําเข+าสูงสุดเมื่อ โดยชนิดนําเข+าสูงสุด
ในปw พ.ศ.2559คือ ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (Glyphosate-isopropylammonium)  
มีปริมาณนําเข+า 59,852,230.14 กิโลกรัม รองลงมา คือ พาราควอตไดคลอไรด&  (Paraquat 
dichloride)  มีปริมาณการนําเข+า 44,501,340.20 กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 ชนิดสารกําจัดวัชพืชที่มีการนําเข+าในประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ ในปw พ.ศ. 2559  
  
ลําดับ ช่ือสามัญ ปริมาณ (กก.) มูลค�า (บาท) สารสําคัญ (กก.) 

1 Glyphosate 
isopropylammonium 

61,801,858.54  2,944,921,261.77  31,084,368.80  

2 Paraquat dichloride 31,525,595.69  2,110,162,094.45  12,750,350.94 
3 2,4-D-dimethyl ammonium 6,987,887.52  398,054,630.11  5,869,825.52 
4  Atrazine 3,606,988.00  438,349,001.32  3,074,259.20 
5 2,4-D-sodium 2,621,330.00  251,835,473.54  2,490,263.50 
6 Ametryn 2,940,093.00  364,524,803.18  2,262,494.40 
7 Diuron 2,494,299.40  328,254,454.82  1,999,939.52 
8 Butachlor 1,945,191.64  194,322,085.46  1,619,637.43 
9 Acetochlor 1,997,374.16  166,152,438.24  1,256,927.08 
10 Propanil 871,865.81  127,003,753.39  810,145.89  

ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร (2560) 
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(3) สารกําจัดเช้ือรา (Fungicide) เป-นสารเคมีที่ใช+ควบคุมการ
เจริญเติบโดหรือกําจัดเช้ือรา และสปอร&ของเช้ือราในพืชที่ขาดภูมิต+านทานเช้ือรา แต�หากเป-น 
สารกําจัดเช้ือราสมัยใหม�ที่สังเคราะห&ข้ึนจะไม�ฆ�าเช้ือรา แต�จะไปยังย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราใน
ช�วงเวลาหน่ึงใช+ระยะเวลาเป-นวันหรือเป-นสัปดาห& สารกําจัดเช้ือราสามารถนํามาใช+การฉีดพ�นทางใบ
หรือคลุกเมล็ดเพื่อควบคุมไม�ให+เน�าคาดิน (Damping off) สารกําจัดเช้ือรามีหลายกลุ�มซึ่งกลุ�ม 
บางชนิดมีพิษน+อย แต�บางชนิดมีพิษสูง ซึ่งหากจําแหนกตามที่มาของสารกําจัดเช้ือราแบ�งเป-น 2 กลุ�ม 
ดังน้ี 

(3.1) สารกําจัดเช้ือราแบบชีวภาพ (Biofungicides) คือ สาร
กําจัดเช้ือราที่จะมีจุลินทรีย& พวกแบคทีเรียหรือฟiงไจ ซึ่งสารกลุ�มน้ีจะต�อต+านเช้ือโรคที่ทําให+เกิดโรคกบั 
พวกหญ+าสนาม เช�น Ecoguard จะประกอบด+วยกลุ�ม Bacillus licheniformis หรือ  Bio-Trek 22G  
จะประกอบด+วย Trichoderma harzianum เป-นต+น  

(3.2) สารกําจัดเช้ือราที่สังเคราะห&มาจากสารอินทรีย&หรืออนิท
รีย&สาร  เป-นกลุ�มที่มีการใช+แพร�หลาย ได+แก� เฟอแบม (Ferbam) ไธแรม (Thiram) ไซแรม 
(Ziram)  แคพแทน (Captan) เดกซอน (Dexon)เฮกซาคลอโรเบนซิน (Hexachlorobenzene) และ
คลอรานิล (chloranil) เป-นต+น หรือกลุ�มสารปรอทอินทรีย& (Methyl mercury) เช�น เมธิวเมอร&คิวรี- 
ไดไซยาไดอาไมด&  (Methyl mecury dicyanndiamide) เฟนนิลเมอร&คูริกอาเซเทต  (Pheylmeruric 
acetate) โดยกลุ�มน้ีดูดซึมได+ดีทางผิวหนังและมีพิษต�อระบบประสาทหรือสารกําจัดเช้ือราที่เป-น
ประเภทดูดซึมหากสัมผัสมากๆ ทําให+ไข+สูง เหงื่อออกมาก หัวใจเต+นเร็ว เช�น ไทอะเบนดาโซล 
(Thiabendazole)  คลอโรเนบออกซี (Chloronepoxy) และคาร&บอกซิน (Caboxin) เป-นต+น โดย
ตัวอย�างสารกําจัดเช้ือราแสดงดังตารางที่ 4.28 

 
ตารางท่ี 4.28 สารกําจัดเช้ือราบางชนิดในกลุ�มต�าง ๆ   
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
เฟอแบม (Ferbam)  
 
 
 
 

 

ไธแรม (Thiram) 
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ตารางท่ี 4.28 สารกําจัดเช้ือราบางชนิดในกลุ�มต�าง ๆ (ต�อ) 
 

ชื่อสามัญ สูตรโครงสร(าง 
 ไซแรม (Ziram)   
 
 
 
  
แคปแทน (Captan) 
 
 
 
 

 

เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) 
 
 
 
 
 

 
 

คลอรานิล (Chloranil) 
 
 
 
 

 

เมทลิเมอคิวรี ไดไซแอนดิมีน (Methylmercury 
dicyandiamide) 

 
 
 
 
 
 

 

(4) สารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะ (Rodenticides) เป-นสารที่
สังเคราะห&ข้ึนเพื่อกําจัดหนูรวมถึงสัตว&ฟiนแทะชนิดอื่น เช�น ได+แก� กระรอก กระแต หรือหนูขนาดใหญ� 
(Woodchucks) และสัตว&อื่น ๆ ถึงแม+ว�ากลุ�มสัตว&กัดแทะจะมีความสําคัญทางธรรมชาติแต�ในบางครั้ง
จําเป-นต+องควบคุม เน่ืองจากกลุ�มสัตว&ดังกล�าวไปทําลายพืชผลทางการเกษตร รุกรานในเคหะสถาน 
เป-นพาหะนําโรค และบางครั้งเป-นสาเหตุทําให+ระบบนิเวศถูกทําลาย (US. EPA, 2004) โดยกลุ�ม 
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สัตว&ฟiนกัดแทะ มนุษย& สุนัขแมว และนกชนิดต�างๆ รวมถึงกลุ�มสัตว&เลี้ยงลูกด+วยนม ทั้งหมดจะมี
เส+นทางการได+รับพิษจากกลุ�มน้ีเหมือนกันโดยผ�านทางการกิน โดยทั่วไปสารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะ
จะมีลักษณะเป-นเหย่ือเป-นพิษ (Bait shyness) เพื่อล�อให+สัตว&เข+ามากินหรือสัมผัส โดยอาจมีส�วนผสม
ของนํ้ามันตับปลา กากนํ้าตาล หรือเนยถ่ัว โดยสารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะที่ใช+ในทางการเกษตร
กรรมหรือในพื้นที่ธรรมชาติจะมีองค&ประกอบของเน้ือป�น ผัก ธัญพืชหรือผลไม+เข+าไป สารกําจัดหนูและ
สัตว&ฟiนแทะหากแบ�งตามความพิษของสารในการออกฤทธ์ิ แบ�งเป-น 2 กลุ�ม ดังน้ี  

(4.1) สารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะที่มีพิษเฉียบพลัน (Acute 
rodenticides) เป-นสารพิษที่ออกฤทธ์ิเฉียบพลันต�อหนูและสัตว&ฟiนแทะ เมื่อได+รับสารน้ีเข+าไป 
เพียงครั้งเดียว (Single dose) หรือในระยะเวลาสั้น จะออกฤทธ์ิต�อระบบประสาทส�วนกลาง ส�งผลต�อ
การทํางานของของอวัยวะต�าง ๆ เช�น ตับ ไต และหัวใจ มีผลทําให+หนูและและสัตว&ฟiนแทะตายภาย 
ในระยะเวลา 2 - 24 ช่ัวโมง ซึ่งความเป-นพิษจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับปริมาณและชนิดของ 
สารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะ ตัวอย�างเช�น ซิงค&ฟอสไฟด& (Zinc phosphide) โบรเมทิลีน
(Bromethalin) คอเลแคลซิเฟรอล (Cholecalciferol) และสตริกนิน (Strychnine)  เป-นต+น  

(4.2) สารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนกัดแทะประเภทออกฤทธ์ิช+า
หรือสารต+านการแข็งตัวของเลือด (Chronic rodenticides or Anticoagulant rodenticides) 
แบ�งเป-น 2 กลุ�มตามชนิดของส�วนประกอบของการทํางานของสาร คือ (1) First-generation 
anticoagulant ซึ่งสารในกลุ�มน้ีไม�มีผลทําให+หนูและสัตว&ฟiนแทะตายเฉียบพลันแต�เมื่อสัตว&เหล�าน้ัน
กินต�อกันหลายครั้งหรือในช�วงระยะเวลาหน่ึงจนถึงระดับสูงพอที่มีผลทําให+สัตว&ตายลง ความเป-นพิษ
ของสารกลุ�มน้ีจะไปยับย้ังงการสร+างวิตามิน เค ทําให+เลือดไม+แข็งตัว ทําให+เลือดตกใน เม็ดเลือดขาวตํ่า 
มีผลทําให+เลือดออกตามผิวหนังและส�วนต�าง ๆ ของร�างกาย และตายในที่สุดภายใน 2 สัปดาห& 
 (กลุ�มควบคุมวัตถุอันตราย, 2560) สารเคมีในกลุ�มน้ีที่รู+จักกันดี คือ วอร&ฟาริน (Warfarin) เป-น
สารเคมีชนิดแรกที่ผลิตข้ึนเพื่อใช+ทดแทนสารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนแทะ ประเภทออกฤทธ์ิเร็วและใช+
แก+ปiญหาการขยาดต�อ เห ย่ือพิษของห นูสั ตว&ฟi นแทะ และ (2) Second-generation 
anticoagulant มีการพัฒนาสารออกฤทธ์ิให+มีพิษสูงข้ึน และเพื่อใช+ทดแทนกับหนูหรือสัตว&ฟiนแทะที่
ทนทานต�อวอร&ฟาริน สารเคมีกลุ�มน้ีหากได+รับผ�านการกินเข+าไปเพียงครั้งเดียวสามารถทําให+หนูและ
สัตว&ฟiนแทะตายได+ โดยงสารเคมีในกลุ�มน้ี ได+แก� โบรมาดิโอโลน (Bromadiolone) คลอร&โรฟาไวโนน 
(Chlorophacinone) ไดฟwไทอาโลน (difethialone) ไดฟาซิโนน(diphacinone) และโบรดิฟาคูม 
(Brodifacoum) โดยโครงสร+างหลักทางเคมีและความเป-นพิษของสารกําจัดหนูและสัตว&ฟiนกัดแทะ
บางชนิดแสดงดังภาพที่ 4.32 ตารางที่ 4.29 
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ภาพท่ี 4.32 โครงสร+างหลกัทางเคมีของสารกําจัดหนูและสตัว&ฟiนแทะ  
ที่มา : Pimjong (2017) 

 

ตารางท่ี 4.29 ช่ือทางการค+า ชนิดของสารประกอบ ความเข+มข+นของสารและความเป-นพิษ 
       แบบเฉียบพลันขของสารกําจัดหนูและฟiนกัดแทะ ต�อสตัว&นอกเป>าหมาย 
 

ช่ือทางการค(า ชนิด กลุ�ม ความเข(มข(น 
(%) 

Acute-LD 50 
(mg/kg) 

Rodex,  Blitz,  Rid-a-Rat 
o,Eagles 
 

Warfarin First 0.025  – 0.03  20–300 (สุนัข) 
5–30  (แมว) 

D-Con, Havoc, Jaguar,  
Warrior ChunksEnforcer 

Brodifacoum Second 0.005  0.2–4 (สุนัข) 

Hawk, Maki, Boot Hill, Blocks, 
Just One Bite, Tomcat 

Bromadiolone Second 0.005  11–15 (สุนัข) 

D-Cease, Generation, Hombre 
 

Difethialone Second 0.0025 4 (สุนัข) 
> 16 (แมว) 

Assassin, Tomcat, 
DitracExterminator’s Choice 

Diphacinone Second 0.005 – 0.20 0.9–8 (สุนัข) 
15 (แมว) 

Enforcer Rat Bait Pindone Second 0.03 5–75 (สุนัข) 
* หมายเหตุ Acute-LD 50 คือ ปริมาณที่ทําให+สัตว&ตายร+อยละ 50  
ที่มา: Merola (2002) 
 

(2.1.2) แหล�งที่มาและการเคลื่อนย+ายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ใน
แหล�งนํ้า  โดยแหล�งที่มาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจากการใช+
ประโยชน&ทั้งทางตรงและทางอ+อมจึงทําสารดังกล�าวเกิดการแพร�กระจายและเคลื่อนย+ายลงสู�แหล�งนํ้า 
ดังน้ี 

ก. First-generation                          ข.  Second-generation 
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 (1) แหล�งที่มาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& ที่แพร�กระจาย
ลงสู�แหล�งนํ้า มาจากการนําไปในกิจกรรมต�าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ+อม เช�น การใช+ฉีดพ�นโดยตรงใน
แหล�งนํ้าเพื่อกําจัดยุง หรือ ใช+ในการควบคุมถ่ินที่อยู�อาศัยของสัตว&นํ้า หรือมาจากกิจกรรมทางอ+อม 
เช�น นํ้าเสียที่ถูกระบายจากพื้นที่เกษตรกรรม การทําปศุสัตว& การประมง การทําป�าไม+  อุตสาหกรรมที่
นําไปใช+ในกระบวนการผลิต หรือโรงงานผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชว&และสัตว& นํ้าเสียจากพื้นที่ฝiงกลบ
ขยะ จากบ+านเรือน และการใช+ในทางสาธารณสุขในการกําจัดแมลงพาหะนําโรค โดยแหล�งกําเนิดของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ที่รปนเป56อนในสิ่งแวดล+อมแสดงดังตารางที่ 4.30  

 
ตารางท่ี 4.30 แหล�งกําเนิดการปนเป56อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในสิ่งแวดล+อม 
 

แหล�งกําเนิดทางตรง แหล�งกําเนิดทางอ(อม 
- ใช+ควบคุมแมลงสัตว&ศัตรูพืชทางการ
เกษตรกรรม 

-  พัดพาจากอากาศ ฝน และหิมะ 

- ใช+ควบคุมแมลงสัตว&ศัตรูพืช/เช้ือโรคใน 
การทําปศุสัตว& 

-  การกร�อนของดิน 

- ป>องกันทรัพยากรดินและควบคุมสัตว&ในดิน - ระบบสุขาภิบาลที่มีนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสัตว&จากล+ าง และการทําความสะอาด
เครื่องมือและบรรจุภัณฑ& 

- กําจัดวัชพืช ยุง และสัตว&ชนิดอื่นในนํ้า -  การทิ้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในพื้นที่
ธรรมชาติ 

 - ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและสัตว& 

 -  การรั่วไหลของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&
จากอุบัติเหตุ 

ที่มา: ของ Rathore and Nollet (2012) 
 

โดยกิจกรรมหลักที่ทําให+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจาก
พื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาที่มีการทําการเกษตรกรรมเข+มข+นส�งผลทําให+
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ถูกนํามาใช+ในปริมาณสูง ซึ่งนํ้าที่ถูกระบายหรือชะจากพื้นที่ดังกล�าวเมื่อ
ไหลลงสู�แหล�งนํ้าทําให+เกิดการปนเป56อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในนํ้าผิวดินและนํ้าใต+ดิน 
โดยจากรายงานของ Rathore and Nollet (2012) พบว�า ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการใช+
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในกิจกรรมการเกษตรสูงถึง 402.8 ล+านกิโลกรัม หรือคิดเป-นร+อยละ  76 
รองลงมาร+อยละ 12.5 ใช+เพื่อการอุตสาหกรรม การค+า และสาธารณสุข ส�วนอีกร+อยละ 11.5 ใช+เพื่อ
กิจกรรมการเพาะปลูกในครัวเรือน และจากรายงานของ Racke (2003) พบว�า ในพื้นที่เกษตรกรรมที่
มีการใช+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในปริมาณและความเข+มข+นสูงจะตรวจพบการสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว&ในดิน นํ้า และพืชสูงกว�าบริเวณอื่นที่มีการใช+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณและ
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ความเข+มข+นตํ่ากว�า และยังพบว�าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ที่ฉีดพ�นมีเพียงร+อยละ 0.01 ของ
ปริมาณสารที่ใช+จะไปทําลายศัตรูพืช ส�วนที่เหลืออีกร+อยละ 99.9 มีศักยภาพที่จะเคลื่อนย+ายและ
ปนเป56อนในนํ้าผิวดินและนํ้าใต+ดิน จากกิจกรรมการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&มาใช+ในกิจกรรม
ต�าง ๆ ดังที่กล�าวมาข+างต+น จึงส�งผลทําให+เกิดปiญหาการปนเป56อนและตกค+างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสัตว&ในสิ่งแวดล+อม ทําให+ปiญหาดังกล�าวเป-นจึงปiญหาสําคัญที่ได+รับความสนใจอย�างแพร�หลาย
ต้ังแต�ปw ค.ศ. 1940 จนถึงปiจจุบัน (Richardson,  2009) โดยเฉพาะปiญหาการปนเป56อนของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้าผิวดินตามธรรมชาติและนํ้าใต+ดิน เน่ืองจากหลายประเทศในแถบ
ยุโรปและอเมริกามีการนํานํ้าใต+ดินมาใช+ในการผลิตนํ้าด่ืม แต�ในเขตชนบทบางแห�งนํ้าใต+ดินที่นํามา
ผลิตนํ้าด่ืมไม�มีการปรับปรุงคุณภาพก�อนนํามาใช+ประโยชน& ดังน้ันหากนํ้าดังกล�าวมีการปนเป56อนของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&จะส�งผลกระทบต�อสุขภาพมนุษย&อย�างมาก  

 (2)  การเคลื่อนย+ายและสะสมของสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้า
โดยสารดังกล�าวลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติจะเกิดการการเคลื่อนย+ายและสะสมในแหล�งนํ้าซึ่งเกี่ยวข+องกับ
หลายกระบวนการ ทั้ ง กระบวนการทางกายภาพ ทาง เคมี และทาง ชีวภาพ แสดง ดั ง 
ตารางที่ 4.31  แต�กระบวนการหลักที่มีผลต�อการเคลื่อนย+ายและการสลายตัวของของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้าเกิดจาก 3 กระบวนการ คือ (1) การย�อยสลายทางชีวภาพทําให+เกิดการ
เปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ&ไปอยู�ในรูปอนินทรีย&สาร (2) การสลายตัวทางเคมี ได+แก� การไฮโดรไลซิส และ
เทอร&โมไลซิส (Themolysis) (3) ปฏิกิริยาของแสงซึ่งต+องใช+พลังงานแสงในการทําปฏิกิริยาเพื่อสลาย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้า แสดงดังภาพที่ 4.33 แต�อย�างไรก็ตามสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และสัตว&ที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้าธรรมชาติจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับหลายปiยจัย เช�น ชนิด และความ
เข+มข+นของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&  รวมถึงปiจจัยทางสภาพแวดล+อมเช�น  พีเอช อุณหภูมิ  
ความเข+มของแสง  ปฏิกิริยาทางเคมีของแสง และอนุมูลของไฮดรอกซีอิออน เป-นต+น โดยรายงานของ
Dannenberg and Pehkonen (1998) อธิบายว�าระดับพีเอชของนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึนมีอิทธิพลต�อการ
เปลี่ยนแปลงรูปของสารเคมีในนํ้า โดยแหล�งนํ้าที่มีค�าพีเอชสูงจะทําให+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&
จะทําให+เกิดการสลายตัวได+เร็วข้ึน  สอดคล+องกับรายงานของ GAO et al. (1997) และ  PMRA 
(2004) พบว�าระดับพีเอชที่เพิ่มข้ึน หรือนํ้าอยู�ในสภาพเป-นด�าง มีผลต�อการเคลื่อนย+ายของสารเคมี
กําจัดแมลงในตะกอนดินท+องนํ้า เช�น ค�าพีเอชที่เพิ่มข้ึนในช�วง  2 -10 ทําให+คลอร&ไพริฟอสถูกดูดซับใน
ตะกอนดินท+องนํ้าได+น+อยลง เช�นเดียวกับ  Meikle and Youngson, (1978) ที่พบว�านํ้าที่มีความเป-น
ด�างสูงส�งทําให+ระยะเวลาการแยกสลายตัวครึ่งชีวิตด+วยนํ้า (Hydrolysis half-life) ของคลอร&ไพริฟอส
ในนํ้าลดลงจาก 22.8  วัน เป-น 35.3  วัน และ 62.7 วัน  ตามลําดับ ที่พีเอช 7.1, 6.9  และ 4.7  
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ตารางท่ี 4.31  กระบวนการที่ เกียวข+องกับการเคลื่อนย+ายและการสลายตัวของสารเคมี 
                    กําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้า 

 

กระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี กระบวนการทางชีวภาพ 
- การสะสม (Accumulation 
- ก า ร ทั บ ถ ม ข อ ง ส า ร 
(Deposition) 
- การเจือจาง (Dilution)  
- การแพร� (Diffusion)  
 - การระเหย  
- การดูดซึมหรือไม�ดูดซึม  
 - การไหลบ�าและการชะของนํ้า  

- กระบวนการแยกสลายด+วยนํ้า  
- การออกซิเดช่ัน   
- ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ย ก ส ล า ย
สารประกอบด+วยแสงหรือ 
โฟโตไลซิส (Photolysis) 
- กระบวนการสลายตัวด+วยแสง 
(Photodegradation) 

- กา รส ลาย ตั วท าง ชีวภาพ 
(Biodegradation)  
- การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ 
(Biotransformation)  
- ก า ร ส ะ ส ม ท า ง ชี ว ภ า พ 
(Bioacumulation)  
-การ ดูดซึมเข+ าสู� เ น้ือ เ ย่ือพืช 
(Uptake) 

ท่ีมา : Rathore and Nollet (2012) 
 
 

ภาพท่ี 4.33  เส+นทางการสลายตัวและการเคลื่อนย+ายของของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& 
      สู�ระบบนิเวศทางนํ้า 
ที่มา: Rathore and Nollet (2012) 
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4.6.3 ผลกระทบของสารอินทรีย0ต�อระบบนิเวศทางนํ้า 
สารอินทรีย&ในแหล�งนํ้ามีบทบาทสําคัญทั้งในแง�ที่เป-นประโยชน& คือ เป-นแหล�งอาหาร

และแหล�งพลังงานที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต เช�น จุลินทรีย&และสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดิน อีกทั้งยังมี
บทบาทในการช�วยลดความเป-นพิษและการแพร�กระจายของโลหะหนักเน่ืองจากสามารถการกับ
ตะกอนดินท+องนํ้าเป-นสารประกอบเชิงซ+อน (Chapman, 2003) แต�อย�างไรก็ตามหากปริมาณ
สารอินทรีย&ที่ลงสู�แหล�งนํ้ามีปริมาณสูงเกินไปจนแหล�งนํ้าไม�สามารปรับสภาพกลับเข+าสู�ภาวะสมดุลได+
ทําให+แหล�งนํ้าเกิดภาวะมลพิษซึ่งจะก�อให+เกิดผลกระทบต�อระบบนิเวศและมนุษย&ได+หลายประการ 
ดังน้ี 

1) ทําให(ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง นํ้าเกิดสีและมีกลิ่นไม�พึงประสงค0 
สารอินทรีย&เมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิดการย�อยสลายโดยจุลินทรีย&กลุ�มที่ใช+ออกซิเจนในการย�อยสลาย
สารอินทรีย&ส�งผลทําให+ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง และหากปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง
ไม�เพียงพอต�อการทํางานของจุลินทรีย&กลุ�มน้ีก็จะทําให+จุลินทรีย&ในกลุ�มที่ไม�ใช+ออกซิเจนมีบทบาท 
มากข้ึนทําให+ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลงจนบางครั้งแหล�งนํ้าอยู�ในภาวะขาดออกซิเจน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของระดับความเข+มข+นของออกซิเจนในนํ้าดังกล�าวส�งผลทําให+สัตว&นํ้าเกิดความเครียดซึ่ง
จะส�งผลต�อพฤติกรรม การดํารงชีวิต และอาจจะทําให+สัตว&นํ้าตายได+ (อธิบายในเรื่องออกซิเจนละลาย
ในนํ้า)  อีกทั้งการย�อยสลายของซากพืชซากสัตว& เกิดเป-นสารอินทรีย&ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถ
ละลายนํ้าได+ เช�น ฮิวมิกและฟูลวิก ซึ่งสารทั้งสองน้ียังมีผลทําให+เกิดสีนํ้าตาลอ�อนหรือสีชา นอกจากน้ี
การย�อยสลายสารอินทรีย&ของกลุ�มจุลินทรีย&ในสภาะไร+ออกซิเจนจะส�งผลทําให+นํ้าเกิดกลิ่นเหม็นเกิด
กlาซไฮโดรเจนซัวไฟด& (H2S)  และมีเทน (CH4) นอกจากน้ีสารอินทรีย&ที่จุลินทรีย& เช�น โปรโตซัว 
แบคทีเรีย เช้ือรา และสาหร�ายเซลล&เดียว หรือเกิดจากซากจุลินทรีย&เหล�าน้ีตายและเกิดการย�อยสลาย
ทําให+สารอินทรีย&ที่อยู�ภายในเซลล&จุลินทรีย&ละลายปนกับนํ้า เช�น สาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน  
Oseillatoria limosa จะผลิตสารกลุ�มที่เกิดจากการเผาผลาญในเซลล&ของสาร Methylisorneol ซึ่ง
เป-นสารที่ทําให+นํ้ามีกลิ่นไม�พึงประสงค& อีกทั้งการปนเป56อนของอินทรีย&ในแหล�งนํ้ายังส�งผลทําให+มนุษย&
ใช+ประโยชน&จากแหล�งนํ้าได+น+อยลง และหากนํ้านํ้าดังกล�าวมาใช+ประโยชน&ต+องเสียค�าใช+จ�ายเพิ่มสูงข้ึน
ในการบําบัดและปรับปรุงให+คุณภาพนํ้าดังกล�าวให+ได+มาตรฐานตามประเภทของแหล�งนํ้าที่กําหนด 
นอกจากน้ีสภาพของแหล�งนํ้าที่เสื่อมโทรมยังทําให+เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็นของนํ้า และลด
สุนทรียภาพของแหล�งนํ้าซึ่งส�งผลกระทบต�อเน่ืองถึงการท�องเที่ยวต�อไปได+  

2) สารอินทรีย0สังเคราะห0เกิดการปนเป{|อนและตกค(างในแหล�งนํ้า  สารอินทรีย&
สังเคราะห&ที่สําคัญที่ใช+อย�างแพร�หลายและทําให+เกิดปiญหาการปนเป56อนในสิ่งแวดล+อมที่สําคัญ คือ 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& เมื่อเสารดังกล�าวเกิดการปนเป56อนลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิดการตกค+างในส�วน
ของนํ้า ตะกอนดินท+องนํ้าและสัตว&นํ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล+วการตกค+างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&        
จะตกค+างในตะกอนดินท+องนํ้าและสัตว&นํ้าสูงกว�าในนํ้า เน่ืองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&    
ส�วนใหญ�ละลายนํ้าได+น+อยแต�ละลายได+ดีในไขมัน อีกทั้งสามารถดูดยึดกับอินทรีย&วัตถุหรืออนุภาค 
ดินเหนียวในตะกอนดินท+องนํ้าได+ดีกว�านํ้า ทําให+การตกค+างของสารเคมีส�วนใหญ�จะตรวจพบในส�วน
ของตะกอนดินท+องนํ้าหรือสัตว&นํ้าได+สูงกว�าในส�วนของนํ้า อย�างไรก็ตามปริมาณการตรวจพบดังกล�าว
จะมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับชนิดและคุณสมบัติของสารเคมี องค&ประกอบของตะกอนดินท+องนํ้า 
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 ชนิดของสัตว&นํ้า ระยะเวลาการตกค+าง และปiจจัยทางสภาพแวดล+อม เช�น อุณหภูมิ ค�าพีเอชของนํ้า 
สภาพด�างและความกระด+างของนํ้าเป-นต+น  จากรายงานของ Tankiewcz et al. (2010) กล�าวว�า
สารเคมีกําจัดแมลงในกลุ�มออร&กาโนคลอรีนเป-นกลุ�มที่ย�อยสลายได+ยาก และคงทนในนํ้าได+นานกว�า 
สารเคมีกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟต ซึ่งโครงสร+างของสารโดยทั่วไปเป-นพวกเอสเทอร&จึงทําให+
สามารถย�อยสลายได+ง�ายกว�ากลุ�มออร&กาโนคลอรีนที่มีคลอรีนเป-นองค&ประกอบ ดังน้ัน จึงทําให+ตรวจ
พบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟตตกค+างในแหล�งนํ้าได+ตํ่า  และ US. EPA, (2001)  
รายงานว�าโดยทั่วไปการปนเป56อนของสารกําจัดแมลงคลอร&ไพริฟอส (กลุ�มออร&กาโนฟอสเฟต ) ใน
แหล�งนํ้าจะตรวจพบในตะกอนดินท+องนํ้าและในสัตว&นํ้าได+สูงกว�าในนํ้า เน่ืองจากคลอร&ไพริฟอสมีค�า
สัมประสิทธ์ิการดูดซับได+สูงมากในตะกอนท+องนํ้า โดยมีค�าสัมประสิทธ์ิการดูดซับในดิน (Carbon-
Water Partitioning Coefficient : Koc) อยู�ระหว�าง 1.61 - 4.72 จึงทําให+พบการตกค+างของ 
คลอร&ไพริฟอสในตะกอนท+องนํ้าสูงกว�าในนํ้าผิวดิน รวมถึงการที่มีค�าสัมประสิทธ&การแพร�ระหว�างไขมนั
กับนํ้า (Octanol water partition coefficient  : Kow) 3.31 - 5.27  จึงสามารถสะสมได+ดีในไขมัน
ของสัตว&นํ้าทําให+ตรวจพบคลอร&ไพริฟอสในสัตว&นํ้าได+สูงกว�าในนํ้า แต�อย�างไรก็การตกค+างดังกล�าวจะ
มากหรือน+อยข้ึนอยู�กับระยะเวลาและปริมาณของคลอไพริฟอส  

3) สารอินทรีย0ในแหล�งนํ้าทําให(ทําให(สัตว0นํ้าได(รับอันตราย ในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณ
สารอินทรีย&ตํ่าเกินไปจะทําให+แหล�งนํ้าขาดความอุดมสมบูรณ&และกระทบต�อการดํารงชีวิตสัตว&นํ้า 
เน่ืองจากสัตว&นํ้าบางชนิดใช+สารอินทรีย&เป-นแหล�งอาหารและพลังงาน เช�น จุลินทรีย& และกลุ�มสัตว& 
ไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดิน แต�หากแหล�งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย&สูงเกินไปก็จะส�งผลทําให+คุณภาพนํ้า
ตํ่าลง และมีผลทําให+ระดับออกซิเจนในแหล�งนํ้านํ้าลดลงซึ่งกระทบต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า    
ดังที่กล�าวมาข+างต+น และหากแหล�งนํ้ามีการปนเป56อของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&จะส�งผลกระทบ
ต�อสัตว&นํ้าอย�างมาก โดยเฉพาะในกลุ�มสารเคมีกําจัดแมลงซึ่งกลุ�มเป>าหมายจะเป-นอันตรายต�อสัตว&
โดยตรง แต�อย�างไรก็ตามความเป-นพิษของสารวมากหรือน+อยต�อต�อสัตว&นํ้าข้ึนอยู�กับคุณสมบัติของ
สารเคมีและกลไกการออกฤทธ์ิความเข+มข+นของสารเคมี (ตารางที่ 4.32) รวมถึงระยะเวลา ขนาด วัย 
และชนิดของสัตว&นํ้า เป-นต+น ซึ่งผลการปนเป56อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&จะทําให+สัตว&นํ้าเกิด
ความเป-นพิษต�อสัตว&นํ้าทั้งความเป-นพิษแบบเฉียบพลัน (Acute toxicity) หรือพิษรองเฉียบพลัน 
(Chornic toxicity)  ซึ่งส�งผลกระทบต�อการเจริญเติบโต  รูปร�าง การสืบพันธุ& การทํางานของเอนไซม&
ในร�างกายได+ และจํานวนประชากร หรืออาจทําให+สัตว&นํ้าตายแสดงดังตารางที่ 4.33  เช�น ดีดีทีมีผล
ต�อการสืบพันธุ&ของโรติเฟอร& Brachionus calyciflorus และทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงของ 
เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวในฮีโมโกลบินของปลา Cyprinus carpio และ Puntius ticto  ส�วน
มาลาไทออนจะรบกวนการทํางานของเอนไซม&กลูตาไธโอนทรานเฟอเรส  (Glutathione-S-
transferase: GST) ในตับ เหงือก และกล+ามเน้ือของปลา Labeo rohita  เป-นต+น นอกจากน้ีการ
สะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในสัตว& นํ้า โดยเฉพาะกลุ�มสัตว&ไม�มีกระดูกสัน เช�น  
แพลงก&ตอนสัตว&และโคพิพอดซึ่งเป-นแหล�งอาหารสําคัญของสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ� และ
ปลา (Rathore and Nollet, 2012) จะส�งผลทําให+ผู+บริโภคในห�วงโซ�อาหารเกิดการสะสมของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและสัตว&ปริมาณเพิ่มสูงข้ึน (Biomagnification ) ตามลําดับข้ันการบริโภค (Tropic 
level) ในห�วงโซ�อาหาร ส�งเกิดการสะสมของสารดังกล�าวในผู+ล�า (Predator)  สูงกว�าเหย่ือ (Prey) 
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(Moriarty 1983; Newman, 2001) โดยเฉพาะหากเกิดการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&
ในปลาซึ่งเป-นอาหารหลักที่สําคัญของมนุษย& และเป-นเหย่ือของนกนํ้าจะมีศักยภาพที่ก�อให+เกิด
อันตรายต�อมนุษย&ได+ผ�านระบบการบริโภคในห�วงโซ�อาหารได+  โดยจากรายงานของ Lars (2000) 
อธิบายว�าสารกําจัดแมลงกลุ�มออร&กาโนคลอรีนสามารถคงในสิ่งแวดล+อมได+นาน ละลายนํ้าได+ตํ่าแต�
ละลายได+ดีในไขมันจึงทําให+มีศักยภาพในปลาและห�วงโซ�อาหาร และส�งผลทําให+เกิดผลกระทบต�อ
สุขภาพของมนุษย&และทําให+เกิดปiญหาสิ่งแวดล+อมทางนํ้าที่สําคัญ 

 
ตารางท่ี 4.32  กลไกการอกฤทธ์ิของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ต�อสิ่งมีชีวิต 
 

สารกําจัดแมลง ความเป�นพิษท่ัวไป กลไกลการออกฤทธ์ิเฉพาะ 
กลุ�มออร&กาโนคลอรีน ยับย้ังระบบประสาท GABA receptor 
กลุ�มออร&กาโนฟอตเฟต ระบบประสาท Acetylcholinesterase 
กลุ�มคาร&บาเมต ระบบประสาท Acetylcholinesterase 
กลุ�มไพริทรอยด&สังเคราะห& ยับย้ังระบบประสาท GABA receptor 
ที่มา : Delorenzo et al. (2001)   

ตารางท่ี 4.33 ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&บางชนิดต�อสัตว&นํ้า 
 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว0 ชนิดสัตว0นํ้า กลุ�มสัตว0นํ้า ผลกระทบ อ(างอิง 
1) กลุ�มออร0กาโนคลอรีน 
 - DDT, Dicofol,  
Endosulfan and Lindane 

Brachionus  
calyciflorus 

โรติเฟอร& การสืบพันธุ& Xi et al (2007) 

 - Aldrin Brachionus 
 calyciflorus 

โรติเฟอร& พัฒนาการของเอ็มบริโอ Huang et al 
(2007 

 - Hexachlorocyclohexane, 
DDE, DDD, and DDT 

Potamopyrgus 
antipodarum 

หอย การสืบพันธุ& Mazurova et al 
(2008) 

 - Hexachlorobenzene Dreissena 
 polymorpha 

หอย การทํางานของเอนไซม& 
และดีเอ็นเอ 

Faria et al 
(2010) 

 - Chlordane Daphnia magna อาร&โทรพอด 24-, 48h-LC50  
21day NOEC 

Manar et al 
(2009) 

- Endosulfan Caridina laevis อาร&โทรพอด 24-, 96h -LC50 Sucahyo et al. 
(2008) 

- Endosulfan Labeo rohita ปลา 96h -LC50 =2.15 µg/L Ilyas and Javed 
(2013) 

- DDT, BHC Cyprinus carpio 
and Puntius 
ticto 

ปลา  เกิดการเปลี่ยนแปลงของ   
เม็ ด เ ลื อดแดงและเม็ ด
เลือดขาวในฮีโมโกลบิน 

Ullah et al 
(2014) 
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ตารางท่ี 4.33 ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&บางชนิดต�อสัตว&นํ้า (ต�อ) 
 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว0 ชนิดสัตว0นํ้า กลุ�มสัตว0นํ้า ผลกระทบ อ(างอิง 
2) กลุ�มออร0กาโนฟอตเฟต     
 - Dichlorvos and 
Chlorpyrifoss 

Brachionus 
calyciflorus 

โรติเฟอร& การเจริญของประชากร 
และเพศ 

Ke et al (2009) 

 - Diazinon and 
Fenitrothion 

Brachionus 
plicatilis 

โรติเฟอร& การสืบพันธุ& 
 

Marcial et al 
(2005) 

 - Chlorpyrifos Corbicula 
fluminea 

หอย 24,48 และ 96h-LC50  
พฤติกรรม 

Cooper and 
Bidwell (2006) 

 - Malathion, Demeton-
Smethyl, Thiometon, 
Disulfoton 

Dreissena 
polymorpha 

หอย 96-h LC50  
ยับย้ังเอนไซม& AChE 

Dauberschmidt 
et al (1997) 

 - Chlorpyrifos  malathion Hemigrapsus 
oregonensis 

อาร&โทรพอด เอ็มบริโอ Smalling et al 
(2010) 

 - Chlorpyrifos Chironomus  อาร&โทรพอด 96h-LC50 
ยับย้ังเอนไซม& AChE 
 การเจริญเติบโต 

Somparnet  
et al (2016) 

- Malathion Labeo rohita ปลา 96h -LC50 =15mg/L  Thenmozhi  
et al (2011) 

 - Malathion Labeo rohita ปลา รบกวนการทํางาน 
ของเอนไซม& GST ในตับ 
เหงือก และกล+ามเนื้อ 

Thenmozhi  
et al (2011) 

3) กลุ�มคาร0บาเมต     
 - Carbaryl Biomphalaria 

glabrata 
หอย ยับย้ังการทํางาน ChE 

 
Kristoff et al 
(2010) 

 - Cypermethrin, 
Alphamethrin 

Lymnaea 
acuminata 

หอย การสืบพันธุ& 
 

Tripathi and 
Singh (2004) 

- Carbofuran Caridina laevis อาร&โทรพอด 24- and 96h-LC50 Sucahyo et al. 
(2008) 

 - Carbofuran Daphnia magna อาร&โทรพอด 24h-LC50  และยับย้ัง 
การทํางานเอนไซม& AChE  

Barata et al. 
(2004) 

- Cypermethrin Daphnia magna อาร&โทรพอด พฤติกรรม  การกินอาหาร 
และว�ายน้ํา 

Christensen  
et al (2005) 

- Cypermethrin Colisa fasciatus ปลา 24h-LC50=0.02 mg/L 
 

Singh et al 
(2010) 

- Cypermethrin Tor putitora ปลา ทําให+ระดับเอนไซม&  GST 
ในสมอง ตับ เหงือก และ
กล+ามเนื้อสูงข้ึน  
  

Ullah et al 
(2014) 

*หมายเหตุ LC50 (Lethal median concentratio) คือ ความเข+มข+นที่ทําให+สัตว&ทดลองตาย       
ร+อยละ 50; NOEC (No observed effect concentration)  คือ ความเข+มข+นสูงสุดของสารเคมีที่ไม�
ส�งผลกระทบต�อสัตว&ทดลอง  
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4.6.4 การวัดและประเมินสารอินทรีย0ในนํ้า 
สารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าสามารถวัดและแสดงออกมาในรูปอินทรีย&คาร&บอนในนํ้า 

(Total Organic Carbon : TOC)  แต�หากวิเคราห&สารอินทรีย&เป-นตัวบ�งช้ีปริมาณสารอินทรีย&ในนํ้า 
จะทําการวิเคราะห&ตามคุณสมบัติหลัก  2  ลักษณะ คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย&ย�อยสลาย
สารอินทรีย&ในนํ้า (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และปริมาณออกซิเจนที่ใช+ออกซิไดซ&
สารอินทรีย&ในนํ้า (Chemical Oxygen Demand : COD) ซึ่งค�าซีโอดีจะรวมค�าบีโอดีไว+ด+วย         
และยังรวมกับปริมาณเคมีที่ใช+ในการย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า โดยทั่วไปค�าซีโอดีจะมีค�าสูงกว�า 
บีโอดีเสมอเมื่อทําการตรวจวัดปริมาณสารอินรีย&ในนํ้าจะตรวจพบปริมาณสารอินทรีย&ในนํ้า ตามลําดับ
ดังน้ี TOC > COD > BOD อย�างไรก็ตาม บางกรณีปริมาณสัดส�วนสารอินทรีย&ที่พบในนํ้าอาจไม�เป-น
เช�นน้ีเน่ืองจากนํ้ามีสารปนเป56อนที่เป-นสารพิษผสมอยู� (อธิบายในหัวข+อ ซีโอดี) ดังน้ันในการประเมิน
คุณภาพนํ้าเพื่อบ�งช้ีปริมาณสารอินทรีย&ในนํ้าจึงทําการวัดสารอินทรีย&ในนํ้าใน 3 รูปหลัก คือ ทีโอซี  
บีโอดี และซีโอดี ดังน้ี 

1) อินทรีคาร0บอนท้ังหมดในนํ้าท้ังหมด (Total Organic Carbon : TOC) โดย
ปริมาณอินทรีย&คาร&บอนในนํ้ามาจากสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงจากกระบวนการสังเคราะห&แสงของพืชหรือ
ทางอ+อมจากสารอินทรีย&ในดิน รวมถึงมาจากพวกของเสีย หรือนํ้าเสีย ซึ่งค�าทีโอซีของนํ้าสามารใช+ใน
การบ�งช้ีระดับมลพิษในแหล�งนํ้าได+ทั้งนํ้าผิวดิน นํ้าใต+ดิน หรือนํ้าด่ืม เช�น ความเข+มข+นของสารอินทรีย&
ในนํ้าผิวดินสามารถใช+เพื่อเปรียบเทียบพื้นที่แหล�งนํ้าระหว�างต+นนํ้าหรือท+ายนํ้าที่มีศักยภาพที่เป-น
แหล�งกําเนิดมลพิษทางนํ้า เช�น สิ่งปฎิกูล หรือนํ้าที่ถูกระบายออกจากพื้นที่เมืองหรืออุตสาหกรรม 
นอกจากน้ีค�าทีโอซียังถูกนํามาใช+ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธ์ิภาพของอุปกรณ&ทําให+นํ้าบริสุทธ์ิใน
หลายกระบวนการ เช�น นํ้า Reversed osmosis water (RO) หรือนํ้าที่มีความบริสุทธ์ิสูง เป-นต+น 
โดยทีโอซีในนํ้าสามารถแบ�งออกได+เป-น 2 ส�วน คือ อินทรีย&คาร&บอนที่ละลายนํ้า (DOC) และอินทรีย&
คาร&บอนที่เป-นอนุภาค (POC)  ซึ่งโดยทั่วไปความเข+มข+นของ TOC  แหล�งนํ้าธรรมชาติผิวดินจะมี
ความเข+มข+นตํ่ากว�า 10 มิลลิกรัมกัมลิตร ส�วนในนํ้าใต+ดินจะมีความเข+มข+นตํ่ากว�า 2 มิลลิกรัมต�อลิตร 
และหากแหล�งนํ้ามีค�า TOC สูงกว�าน้ีแสดงว�าแหล�งนํ้าธรรมชาติเกิดการปนเป56อนของนํ้าเสียจากชุมชน
หรืออุตสาหกรรม หรือนํ้าที่มีความเข+มข+นของสีสูง ซึ่งเกิดเน่ืองจากสารอินทรีย&ธรรมชาติ เช�น นํ้าเสีย
ชุมชนทั่วไปค�า TOC อยู�ในช�วง 10  - 100 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งค�าความเข+มจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับ
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียของชุมชน  ส�วนค�า DOC ที่พบในแหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปจะอยู�ในช�วง 
1 - 6  มิลลิกรัมต�อลิตร และ POC จะพบไม�เกิน 0.05 มิลลิกรัมต�อลิตร  ซึ่งโดยทั่วไปในแหล�งนํ้าจะมี
ค�า DOC สูงกว�าค�า POC ซึ่งอาจอยู�ในช�วง 1 - 20 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�อย�างไรก็ตามในช�วง 
ฤดูนํ้าหลากหรือเกิดนํ้าท�วมทําให+นํ้าเกิดมีความขุ�นมากข้ึนจะพบ POC  ในนํ้าสูง เน่ืองจากของปริมาณ
สารแขวนลอยในนํ้าที่เพิ่มสูงข้ึน (Chapman, 2003)  ฌโดยการที่แหล�งนํ้าค�า TOC สูงจะทําให+เกิด
แอลจีบลูม อีกทั้งมีผลกระทบต�ออุตสาหกรรม เช�น ลดประสิทธิภาพของระบบทํานํ้าให+บริสุทธ์ิ ทําให+
อุปกรณ&ไฟฟ>าและหม+อไอนํ้าเสียหาย หรือปนเป56อนในผลิตภัณฑ&ยาและเวชภัณฑ& เป-นต+น  

การวิเคราะห&หาปริมาณ TOC ควรเก็บรักษาตัวอย�างนํ้าในขวดสีชาที่อุณหภูมิ
ประมาณ 4 เซลเซียส ไว+ไม�เกิน 7 วัน หรือทําการเติมกรดซัลฟ|วริกเพื่อรักษาสภาพตัวอย�างให+มีพีเอช
ไม�เกิน 2  โดยการวิเคราะห& TOC นํ้าตัวอย�างที่นํามาวิเคราะห&ไม�ต+องผ�านการกรอง แต�หากวิเคราะห&
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หา DOCc]t POC นํ้าตัวอย�างต+องผ�านการกรอง กระดาษกรอง (ขนาดรูเส+นผ�าศูนย&กลาง 0.45-0.70 
ไมครอน)  สําหรับ การวิเคราะห&หาปริมาณทีโอซีมีหลายวิธีที่ข้ึนอยู�กับชนิดของตัวอย�างที่ทําการ
วิเคราะห& เช�น  Volumetric determination method, Thermal conductivity method หรือ 
Specific CO2 electrode method โดยมีหลักการวิเคราะห& คือ การออกซิไดซ&สารอินทรีย&ในนํ้าให+
อยู�ในรูปคาร&บอนไดออกไซด& เช�น การเผา การทําปฏิกิริยาเคมี หรือรังสีอัตราไวโอเลต  
  2) ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย0ย�อยสลายสายอินทรีย0ในนํ้า (Biochemical 
Oxygen Demand : BOD)  บีโอดี คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย&ใช+ในการย�อยสลายสารอินทรีย&
ในนํ้าภายใต+สภาวะที่มีออกซิเจน โดยจุลินทรีย&จะทําการออกซิไดซ&จากอินทรีย&สารให+อยู�ในรูป 
อนินทรีย&สารที่คงตัว ซึ่งบีโอดี เป-นพารามิเตอร&คุณภาพนํ้าที่มีความสําคัญในการบ�งช้ีถึงความสกปรก
ของนํ้าในแง�ของสารอินทรีย&และใช+ในการติดตามคุณภาพนํ้า รวมถึงยังใช+ในการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งจากกิจกรรมต�าง ๆ ก�อนระบายลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะ เพื่อให+แหล�งนํ้าที่รองรับมีระดับ
ออกซิเจนเหลือเพียงพออย�างเหมาะสําหรับ การวัดค�าบีโอดีในนํ้าตามวิธีมาตรฐานจะวัดปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรีย&ใช+หลังจากที่ทําการบ�ม (Incubate) ตัวอย�างในที่มืดที่อุณหภูมิที่ 20 เซลเซียส 
เป-นระยะเวลา 5  โดยจะเรียกว�าบีโอดีที่ 5 วัน (BOD5) ซึ่งสาเหตุที่ใช+อุณหภูมิและช�วงระยะเวลา
ดังกล�าวเน่ืองจากเป-นอุณหภูมินํ้าธรรมชาติทั่วไป และแบคทีเรียกลุ�มไนตริฟายอิ้ง  (Nitrifying 
bacteria) เจริญเติบโตได+ช+าในอุณหภูมิระดับน้ี อีกทั้งระยะเวลาใช+ในการบ�มคือ 5 วันเน่ืองจาก 
หากระยะเวลาสั้นกว�าน้ีจุลินรีย&ยังใช+ออกซิเจนในการย�อยสลายสารอินทรีย&ตํ่าและเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ออกซิเดช่ันของของแอมโมเนีย ไนไตร&ท และไนเตรทในนํ้า อีกทั้งหากมากกว�า 5 วัน จะเป-นระยะ
เวลานานไปไม�ทันการปล�อยนํ้าเสียจากกิจกรรมต�างๆ ดังน้ันจึงใช+มาตรฐานในการบ�มตัวอย�างนํ้าที่
วิเคราะห&ที่ระยะเวลา 5 วัน  และในการวิเคราะห&บีโอดีจะใช+เดียวกับการวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
นํ้าคือวิธี ใช+วิธีเอไซด&โมดิฟ|เคช่ัน (Azide modification method)  โดยนํานํ้าตัวอย�างที่ได+มาวัดวัด
ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าในนํ้าตัวอย�างที่เก็บมาก�อนที่ทําการบ�มเรียกว�า ดีโอเริ่มต+น (DO0) 
หลังจากน้ันเมื่อครบ 5 วัน นําตัวอย�างนํ้าที่บ�มไว+มาวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า เรียกว�า DO5 
หลังจากน้ันดีโอเริ่มต+นที่วิเคราะห&ได+มาลบออกกับค�าดีโอที่ 5 วัน (DO5) ค�าที่ได+คือปริมาณบีโอดี สุทธิ
ของนํ้าตัวอย�างนําค�า [BOD5 =DO0 - DO5) และในกรณีที่ตัวอย�างนํ้าตัวมีความสกปรกสูงควรมีการ
เจือจางตัวอย�างก�อนทําการวิเคราะห&เพื่อให+ออกซิเจนในตัวอย�างเหลือเพียงพอที่จุลินทรีย&ใช+ในการ
ย�อยสลายสารอินทรีย&ในนํ้า  โดยอัตราการเจือจางแสดงดังตารางที่ 4.34 ซึ่งการวัดค�าบีโอดีมีหลาย
ปiจจัยที่รบกวนค�าที่วิเคราะห& เช�น ปริมาณออกซิเจนจากการการหายใจของสาหร�าย การออกซิไดซ& 
แอมโมเนีย กรณีแหล�งนํ้ามี Nitrifying bacteria  ชนิดของสารอินทรีย&หรือสารพิษในนํ้า และอุณหภูมิ
เป-นปiจจัยสําคัญที่มีผลกระทบทําให+กิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย&ลดลง ซึ่งมีผลต�อค�าบีโอดีที่
วิเคราะห&ได+ เช�น พวกสารฮิวมิกและฟูลวิกสูงในนํ้าจะส�งผลทําให+ค�าบีโอดีที่วิเคราะห&ได+ตํ่าเน่ืองจาก
สารอินทรีย&ในกลุ�มน้ีค�อนข+างคงตัว เป-นต+น ดังน้ันในการวิเคราะห&ต+องมีความระมัดระวัง และควรมี
การควบคุมอุปกรณ&และเครื่องมือให+สะอาดไม�มีสารอินทรีย& โดยขวดบีโอดีที่ใช+อาจทําการแช�ด+วย 
กรดโครมิค (Chromic acid) หรือล+างด+วยผงซักฟอกและนํามาล+างด+วยนํ้าร+อนอีกครั้ง  โดยค�าบีโอดีที่
วิเคราะห&ได+โดยทั่วไปจะมีค�าตํ่ากว�าซีโอดี 
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ตารางท่ี 4.34 การเจือจางตัวอย�างนํ้าและช�วงของค�าบีโอดีโดยประมาณ 
 

ร+อยละท่ีใช+ในการผสมเตรียมนํ้าตัวอย�าง 
ร+อยละการเจือจาง ช�วงค�า BOD (มิลลิกรัม/ลิตร) 

0.01 50,000 -70,000 
0.02 10,000 -35,000 
0.05 4,000 - 14,000 
0.1 2,000 - 7,000 
0.2 1,000 - 3,500 
0.5 400 - 1,400 
1.0 200 - 700 
2.0 100 - 350 
5.0 40 - 140 
10.0 20 - 70 
20.0 10 - 35 
50.0 4 - 14 
100 0 - 7 

ที่มา : กรรณิการ& สิงห&สิริ (2549) 

3) ปริมาณออกซิเจนท่ีใช(ออกซิไดซ0สารอินทรีย0ในนํ้า (Chemical Oxygen 
Demand : COD)  ซีโอดีเป-นค�าที่บ�งบอกความสกปรกของนํ้าเช�นเดียวกับบีโอดี แต�ซีโอดีจะเป-น 
การวิเคราะห&ความสกปรกของนํ้าจากการวัดปริมาณออกซิเจนที่ใช+ในการสมมูลกับสารอินทรีย&ในนํ้า
กันทางอ+อม คือ ซีโอดีจะเป-นปริมาณออกซิเจนที่ใช+ในการออกซิไดซ&สารอินทรีย&ในนํ้าให+เปลี่ยนเป-น
คาร&บอนไดออกไซด&กับนํ้า โดยอาศัยหลักสารอินทรีย&ทั้งหมดสามารถออกซิไดซ&โดยการเติม 
สารออกซิไดซ&อย�างแรง (Strong oxidizing agents) เพื่อเพิ่มออกซิเจนในสภาวะที่กรด ภายใต+
อุณหภูมิสูงและมีตัวเร�งปฏิกิริยา ( Catalyst) ทําให+สารอินทรีย&ไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป-นไนเตรท ส�วน
สารอินทรีย&พวกกรดอะมิโนไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป-นแอมโมเนียไนโตรเจน แสดงดังสมการที่ 4.31 
 
 

ซีโอดีเป-นพารามิเตอร&คุณภาพนํ้าพื้นฐานที่มีประโยชน&อย�างมากในการใช+บ�งช้ี
ความสกปรกของนํ้า เพื่อใช+ควบคุมและเฝ>าระวังคุณภาพนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนที่
ระบายลงสู�แหล�งนํ้าสารธารณะเพื่อป>องกันการเกิดมลพิษทางนํ้า ทั้งยังใช+เป-นข+อมูลพื้นฐานใน 
การควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย นอกจากน้ีค�าซีโอดีที่ได+สามารนําไปคํานวณค�าบีโอดีของนํ้าตัวอย�างใน
เบื้องต+น แต�อย�างไรก็ตามไม�สามารถบอกความสัมพันธ&กันโดยค�าคงที่ได+ ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ
การณ&ว�าค�าบีโอดีจะมีค�าประมาณร+อยละ 30 - 50 ของซีโอดีที่วัดได+  ดังน้ันโดยทั่วไปค�าซีโอดีจะมีค�า
สูงกว�าบีโอดี แต�บางกรณีหากแหล�ง นํ้ามีสารพวกพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร&บอน (Aromatic 
hydrocarbon) เช�น เบนซีน (C6H6) โทลูอีน (C6H5CH3) และไพริดิน (C5H5N) เป-นต+น ซึ่งสารดังกล�าว

CnHaObNc + (n+a/4-b/2-3c/4)O2         nCO2 + (a/2-3c/2)H2O + cNH3    (4.31) 
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จะไม�ถูกออกซิไดซ&ได+หรือออกซิไดซ&ได+น+อยจะทําให+ค�าซีโอดี ที่วิเคราะห&ได+มีปริมาณน+อย และอาจน+อย
กว�าค�าบีโอดี (อุไรวรรณ อินนทร&ม�วง, 2545) สําหรับการวิเคราะห&หาค�าซีโอดีจะใช+ระยะเวลาสั้นและมี
ตั ว แ ป ร ที่ มี ผ ล ต� อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห& น+ อ ยก ว� า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห& ห าบี โ อ ดี  แต� อ ย� า ง ไ ร ก็ ต า ม  
ค�าซีโอดีwม�สามารถบ�งช้ีว�าสารอินทรีย&ในนํ้าเกิดจากการย�อยสลายจากระบวนการใดระหว�างการย�อย
สลายของจุลินทรีย& หรือจากการออกซิไดซ&ทางเคมี  ไม�สามารถช้ีวัดได+ว�าค�าที่วิเคราะห&ได+เป-นปริมาณ
อินทรีย&คาร&บอนในนํ้าทั้งหมดเพราะสารประกอบอินทรีย&บางชนิดก็ไม�สามารถออกซิไดซ&ได+หรือ
ออกซิไดซ&ได+น+อย  

การวิเคราะห&ซีโอดีตามวิธีมาตรฐานมี 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
(1) การรีฟลักซ& (Reflux) เป-นการเติมสารออกซิไดซ& โดยใช+สารโพแทสเซียม-

ไดโครเมต (K2Cr2O7) ในสภาวะที่เป-นกรด (H2SO4 conc) ภายใต+อุณหภูมิที่สูง โดยมีซิลเวอร&ซัลเฟต 
(Ag2SO4) เป-นตัวเร�งปฏิกิริยา ดังสมการที่ 4.32 
 
 

การรีฟลักซ&แบ�งออกเป-น 2 วิธีตามเครื่องมือที่ใช+ คือ วิธีการกลั่นกลับคืนแบบ
เป|ด (Open reflux method) และ วิธีการกลั่นกลับคืนแบบป|ด (Closed reflux method) วิธีน้ีเป-น
ที่นิยมใช+มาก ในปiจจุบัน เน่ืองจากใช+สารเคมีน+อยกว�าวิธีการแรกและนํ้าทิ้งจากการวิเคราะห&อันตราย
น+อยกว�ามาก แสดงดังภาพที่ 4.34 

(2) การไตรเตรต เพื่อหาปริมาณสารออกซิไดซ&ที่เหลือจากการย�อยสลาย
สารอินทรีย& โดยนําตัวอย�างที่ได+จากการรีฟลักซ&มาไตรเตรตกับสารละลายมาตรฐานเฟอรัส
แอมโมเนียมซัลเฟต  (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) ที่ทราบความเข+มข+นแน�นอน โดยมีสารละลายเฟอโรอีน 
(Ferroin Indicator) เป-นอินดิเคเตอร& ค�าซีโอดีของนํ้าผิวดินทั่วไปจะมีค�าไม�เกิน 20 มิลลิกรัมต�อลิตร 
แสดงว�านํ้าน้ันไม�สกปรกและยังไม�เกิดปiญหามลพิษ หากแหล�งนํ้าที่รองรับนํ้าทิ้งจากิจกรรมต�าง ๆ  อาจ
มีค�าซีโอดี มากถึง 200 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมจะมีค�าซีโอดีอยู�ในช�วง 100- 
100,00 มิลลิกรัมต�อลิตร ข้ึนอยู�กับประเภทอุตสาหกรรม เช�น โรงงานผลิตเส+นใยลีเอสเทอร&จะมี 
ค�าซีโอดี 261 มิลลิกรัมต�อลิตร โรงงานผลิตสีทาบ+านมีค�าซีโอดี 650 มิลลิกรัมต�อลิตร หรือโรงงานผลิต
สุราค�าซีโอดี 90,000 มิลลิกรัมต�อลิตร เป-นต+น  (Chapman, 2003) 

 

 
ภาพท่ี 3.34 การวิเคราะห&ซีโอดี ในนํ้าด+วยวิธีกลั่นกลับคืนแบบป|ด (Closed reflux method) 
ที่มา: ผู+เรียบเรียง 

CnHaObNc - + Cr2O7
2-+ H-            2Cr3+ + CO2 +H2O                  (4.32) 

)   
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 สําหรับการประเมินปริมาณสารอินทรีย&ต�อคุณภาพนํ้า พบว�าในแหล�งนํ้าธรรมชาติโดยทั่วไป
ปริมาณ TOC จะมีค�าน+อยกว�า 10 มิลลิกรัมต�อลิตร DOC อยู�ในช�วง 1-6  POC น+อยกว�า 0.5  
มิลลิกรัมต�อลิตร  และ BOD น+อยกว�า 2 - 15 มิลลิกรัมต�อลิตร  โดยแหล�งนํ้าที่พบค�า BOC ตํ่ากว�า 
 2 มิลลิกรัมต�อลิตร  แสดงว�า แหล�งนํ้ายังไม�สกปรกและยังไม�เกิดปiญหามลพิษ แต�หากแหล�งนํ้าที่
รองรับนํ้าเสียหรืออยู�ใกล+จุดกําเนิดมลพิษที่ปล�อยนํ้าเสียจะพบค�า BOD มากกว�า 10 มิลลิกรัมต�อลิตร   
ส�วนค�า COD ไม�เกิน 10 มิลลิกรัมต�อลิตร แสดงว�าแหล�งนํ้าน้ันยังไม�เกิดปiญหามลพิษ สําหรับ การ
ประเมินปริมาณสารอินทรีย&ที่ตรวจวิเคราะห&ได+ต�อคุณภาพแหล�งนํ้า แสดงดังตารางที่ 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35 การประเมินปริมาณสารอินทรีย&ในรูปทีโอซี บีโอดีและซีโอดีต�อคุณภาพนํ้า 
 

สารอินทรีย0 
(mg/L) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

TOC น+อยกว�า 10  แหล�งนํ้าธรรมชาติผิวดิน Chapman (2003) 
TOC น+อยกว�า2 นํ้าใต+ดิน 
TOC ในช�วง 10  - 100 นํ้าเสียชุมชน 
DOC ในช�วง 1-6   แหล�งนํ้าธรรมชาติผิวดิน 
POC น+อยกว�า 0.5 แหล�งนํ้าธรรมชาติผิวดิน 
 คุณภาพนํ้าเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าจืด ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล+อม  (2551) 

BOD น+อยกว�า 2 - 15  แหล�งนํ้าธรรมชาติโดยท่ัวไป  Chapman (2003) 
BOD น+อยกว�า  2   นํ้าคุณภาพดีและยังไม�เกิดมลพิษ 
BOD ไม�เกิน 4  แหล�งนํ้าธรรมชาติคุณภาพดี WHO (2011) 
BOD ไม�เกิน 1.5 แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 สามารถใช+ประโยชน&ใน

การอุปโภค การอนุรักษ&สัตว&นํ้า การประมง การ
กีฬา การว�ายนํ้า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล+อม
แห�งชาติ (2537) 

BOD ไม�เกิน 2 แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3  สามารถใช+ประโยชน&
ในการอุปโภค การเกษตร 

BOD ไม�เกิน 4 แหล�งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 สามารถใช+ประโยชน&ใน
การอุปโภค อุตสาหกรรม 

BOD ไม�เกิน 20 
 

นํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
 

ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล+อม (2553) 

BOD ไม�เกิน 20 นํ้าท้ิงจากโรงอุตสาหกรรม  
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร มแ ล ะ เ ข ต ป ร ะ ก อบ ก า ร
อุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร& เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล+อม (2539) 
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ตารางท่ี 4.35 การประเมินปริมาณสารอินทรีย&ในรูปทีโอซี บีโอดีและซีโอดีต�อคุณภาพนํ้า (ต�อ) 
 

สารอินทรีย0 
(mg/L) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

BOD 60 และ 100 คุณภาพนํ้าควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากฟาร&มสุกร 
มาตรฐาน ก และ มาตรฐาน ก 

 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล+อม (2548) 

BOD ไม�เกิน 20 คุณภาพนํ้าท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าจืด ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม (2551) 

COD น+อยกว�า  20 ไม�เกิดมลพิษ Chapman (2003) 

COD เท�ากับ10 คุณภาพนํ้าลําธารเขตอนุรักษ& WHO (2011) 
 

COD เท�ากับ 25 คุณภาพนํ้าใช+ชําระหากผลิตนํ้าประปา 
ต+องทําการบําบัดนํ้าก�อน 

COD เท�ากับ 50 คุณภาพนํ้าใช+ชําระหากผลิตนํ้าประปาต+องทํา 
การบําบัดนํ้าอย�างมาก หรืออาจนํามาใช+ทํา 
การเล้ียงสัตว& หรือคุณภาพนํ้าท้ิงในเขตต+นนํ้า 

COD เท�ากับ 100 คุณภาพนํ้าชลประทานท่ัวไป หรือนํ้าท้ิงนอกเขต 
ต+นนํ้า 

COD เท�ากับ 120 นํ้าท้ิงจากโรงอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร& เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล+อม (2539)  
 

COD 300  และ 400 คุณภาพนํ้าควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากฟาร&มสุกร
มาตรฐาน ก และ มาตรฐาน ก 

 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล+อม  (2548) 

COD ไม�เกิน 200 ท้ิงจากสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล+อม (2549) 

 

4.7 ธาตุอาหาร  
ธาตุอาหาร (Nutrient) มีความจําเป-นต�อการเจริญเติบโตของพืชนํ้า สาหร�าย และจุลินทรีย&

ต�าง ๆ  หากแหล�งนํ้าที่มีปริมาณธาตุอาหารสมดุลและเหมาะสมจะทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายเจริญเติบโต
ได+ดี แต�หากมีปริมาณมากเกินความสมดุลมีผลทําใพืชนํ้าและสาหร�ายจะเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วและ
มากเกินสมดุลจนทําให+เกิดปiญหามลพิษทางนํ้าได+ เช�น พืชนํ้าและสาหร�ายตายลงทําให+นํ้ามี
สารอินทรีย&เพิ่มข้ึน ส�งผลทําให+ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลงเน่ืองจากความต+องการใช+ออกซิเจน
ของจุลินทรีย&ในการย�อยสลายสารอินทรีย&ดังกล�าว บดบังแสงมีผลทําให+กระบวนการสังเคราะห&ของพชื
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ใต+นอกจากน้ีสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินที่เจริญเติบโตในแหล�งนํ้าอาจสร+างสารพิษ ซึ่งเป-นอันตรายง
สัตว&นํ้า และยังมีผลทําให+คุณภาพนํ้าไม�เหมาะสมต�อการใช+ประโยชน&  นอกจากน้ีการเจริญเติบโตอย�าง
รวดเร็วของสาหร�ายทําให+แหล�งนํ้าต้ืนเขิน เกิดกลิ่นเหม็น และสร+างความรําคาญแก�มนุษย& อย�างไรก็
ตามแม+ว�าธาตุอาหารไม�จัดว�าเป-นสารมลพิษโดยตรงแต�ธาตุอาหารเป-นปiจจัยที่มีต�อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพนํ้าทางอ+อมและเป-นสาเหตุที่ทําให+แหล�งนํ้าเกิดความเสื่อมโทรมได+ โดยเฉพาะไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส 

4.7.1 ไนโตรเจน (Nitrogen : N) 
สารประกอบไนโตรเจนในแหล�งนํ้ามีความสําคัญต�อทั้งพืชและสัตว& เน่ืองจากเป-น

องค&ประกอบในสิ่งมีชีวิต เช�น โปรตีน (Protein) กรดอะมิโน (Amino acid)  กรดนิวคลีอิก (Nucleic 
acid)  และนํ้าตาล รวมทั้งเป-นส�วนประกอบของคลอโรฟ|ลล&ในในพืช อีกทั้งในอากาศยังมีกlาซ
ไนโตรเจนเป-นองค&ประกอบร+อยละ 78 ขององค&ประกอบทั้งหมด และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
เคมีของไนโตรเจนค�อนข+างซับซ+อน เน่ืองจากมีวาเลนซี (Valency) ได+หลายค�าและการเปลี่ยนวาเลนซี
ดังกล�าวจะมากหรือน+อยมากข้ึนหรือน+อยลงข้ึนอยู�กจกรรมของจุลินทรีย&และกับสภาวะที่มีออกซิเจน
หรือไม�มีออกซิเจน โดสารประกอบไนโตรเจนมีหลากหลายรูปในวาเลนซีที่แตกต�างกัน7 ค�า คือ  
 
 

 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนจะเกิดข้ึนอย�างช+า ๆ โดยจะมีกระบวนการ
สําคัญที่เกี่ยวข+องเช�น การระเหย การดูดซับ หรือการตกตะกอน เป-นต+น รวมถึงกระบวนการที่
เกี่ยวข+องกับสิ่งชีวิต ซึ่งประกอบด+วยกระบวน 5 กระบวนการ ดังน้ี    

1) การตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixation) คือ กระบวนการการรีดิวซ&หรือลดรูปของ
กlาซไนโตรเจนจากบรรยากาศให+อยู�ในรูปแอมโมเนีย (NH3) ไนไตรท& (NO-

2 ) และไนเตรท (NO-
3) และ

สารอินทรีย&ไนโตรเจน (Organic nitrogen) เช�น ยูเรีย โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป-นต+น ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมของจุลินทรีย&กลุ�มที่สามารถผลิตเอนไซม&ไนโตรจีเนส (Nitrogenase enzyme) ซึ่งเป-น
จุลินทรีย&ที่โครงสร+างเป-นแบบเซลล&ยูคาริโอต (Prokaryotic microorganisms) เช�น  แบคทีเรีย 
(Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Clostridium และ Klebsiella)  ไซยาโนแบคที่เรีย  
(Anabaena, Gloeothece และ Oscillatoria) และอาร&เคีย (Archaea)  เป-นต+น การตรึงไนโตรเจน
จากบรรยากาศทําให+ไนโตรเจนเข+าสู�ระบบนิเวศแหล�งนํ้าธรรมชาติสูงถึงร+อยละ 82 ของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่ถูกนําเข+าสู�แหล�งนํ้า (Howarth et al., 1988)  

2) การเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย&ไนโตรเจนให+เป-นสารประกอบอนินทรีย&ไนโตรเจน
ในรูปของแอมโมเนียหรือ เรียกว�า กระบวนการแอมโมนิฟ|เคชัน (Ammonification) ซึ่งเป-น
กระบวนการสร+างแอมโมเนียในระหว�างการย�อยสลายสารอินทรีย& 

3) เกิดกระบวนการออกซิเดชัน โดยเป-นกระบวนการที่เปลี่ยนสารประกอบจาก
แอมโมเนียให+เป-นไนไตรท& และไนเตรท เรียกกระบวนการดังกล�าวว�า ไนติฟ|เคช่ัน (Nitrification) ซึ่ง
เกิดจากการทํางานของแบคทีเรีย 2 กลุ�ม โดยข้ันตอนแรกเกิดจากกลุ�มออกซิไดซิงแบคทีเรีย 

NH3           N2           N2O            NO         NO-
2         NO2           NO-

3 
  -3             0            +1              +2          +3          +4             +5 
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(Ammonia oxidizing bacteria : AOB) ซึ่งเป-นแบคทีเรียที่อยู�ในกลุ�ม Betapro-teobacteria ได+แก� 
Nitrosomonas Nitrosolobus และ Nitrosospira รวมทั้ง Nitrosococcus ที่อยู�ในกลุ�ม 
Gammapro-teobacteria สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเป-นไฮดรอกซีลามีน (Hydroxylamine: 
NH2OH) ด+วย Hydroxylamine oxidoreductase และถูกเปลี่ยนเป-นไนไตรต&ด+วยเอนไซม& 
Ammonia monooxygenase ตามลําดับ และต�อมาจะเกิดกระบวนการไนไตรต&ออกซิเดชัน (Nitrite 
oxidation) ซึ่งเกิจากการทํางานของ ไนไตรต&ออกซิไดซิงแบคทีเรีย (Nitrite Oxidizing Bacteria: 
NOB) ซึ่งมีอยู� 4 กลุ�ม คือ กลุ�ม Alphaproteo bacteria deltaproteo bacteria, Gammaproteo 
bacteria และ Nitrospirae ได+แก� Nitrobacter Nitrospina Nitrococcus และ Nitrospira 
ตามลําดับ (มะลิวัลย& คุตะโค และสรวิศ เผ�าทองศุข, 2555)  
  4) การนําสารประกอบอนินทรีย&ไนโตรเจนเข+าสู�เซลล& หรือไนโตรเจนแอสซิมเิลชัน 
(Nitrogen assimilation) เพื่อสร+างมวลชีวภาพโดยพืช สาหร�าย และจุลินทรีย& โดยไนโตรเจนที่ถูกตรึง
ไว+ด+วยจุลินทรีย&จะถูกเปลี่ยนไปเป-นโปรตีนหรือกรดอะมิโนในพืชและจะถูกถ�ายทอดตามลําดับข้ันการ
กินในห�วงโซ�อาหารได+เป-นสารอินทรีย&ไนโตรเจนในสิ่งมีชีวิต  
  5) การสร+างไนโตรเจน โดยแบคทีเรียจะรีดิวซ&สารประกอบอนินทรีย& (ไนเตรต 
และ   ไนไตรต&) ให+กลายเป-นกlาซไนโตรเจน (N2) โดยผ�านไนตริกออกไซด& (NO) และไนตรัสออกไซด& 
(N2O) ตามลําดับ โดยการทํางานของเอนไซม& 4 ชนิด คือ เอนไซม&ไนเตรทรีดักเทส (Nitrate 
reductase: NR) เอนไซม&ไนไตรท&รีดักเทส (Nitrite reductase: NiR) เอนไซม&ไนตริกออกไซด&รีดักเทส 
(Nitric oxide reductase) และเอนไซม&ไนตรัสออกไซด&รีดักเทส (Nitrous oxide reductase 
ตามลําดับ เรียกกระบวนการน้ีว�า กระบวนการดีไนตริฟ|เคชัน (Denitrification)  

ไ น โ ต ร เ จ น จ ะ มี อ ยู� ห ล า ย รู ป ใ น สิ่ ง แ ว ด ล+ อ ม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น รู ป ข อ ง 
กlาซไนโตรเจนในบรรยากาศ (N2) แต�รูปที่พืชสามารถนํามาใช+ประโยชน&ได+โดยตรงจะอยู�ในรูป
แอมโมเนีย (NH4

+) และไนเตรท (NO-
3) แต�พืชส�วนใหญ�ได+รับหรือมีแนวโน+มที่จะดูดใช+ไนโตรเจนใน 

รูปไนเตรทมาใช+เพื่อการเจริญเติบโตมากกว�า สําหรับมนุษย&และสัตว&ไม�สามารถใช+กlาซไนโตรเจนจาก
อากาศหรือนําสารประกอบตัวอื่นของไนโตรเจนมาสร+างโปรตีนได+ต+องอาศัยพืชและสัตว&ที่มีอินทรีย&
ไนโตรเจนเป-นองค&ประกอบเป-นแหล�งอาหารเพื่อให+ได+รับไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการน้ีทําให+รูปของ
ไนโตรเจนเปลี่ยนแปลงและถูกส�งกลับเข+าสู�บรรยากาศโลกอีกครั้ง เกิดจากการหมุนเวียนธาตุ
ไนโตรเจนจากบรรยากาศ สู�ดิน พืช สัตว& และสุดท+ายจะส�งกลับสู�บรรยากาศอีกครั้ง เรียกการ
เคลื่อนย+ายดังกล�าวว�าการหมุนเวียนแบบไม�สิ้นสุด หรือเรียกว�า “วัฎจักรไนโตรเจน” (Nitrogen 
cycle) แสดงดังภาพที่ 4.35 และตารางที่ 4.36 
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ภาพที่  4.35 ความสัมพันธ&ระหว�างสารประกอบไนโตรเจนในรูปต�างๆ และการเปลี่ยนแปลงใน
     สิ่งแวดล+อมของสารประกอบไนโตรเจนในวัฎจักรในโตรเจน 
ที่มา : ดัดแปลงจาก USU: water quality extension (2013) 
 
ตารางท่ี 4.36 กระบวนการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนโดยตัวกลางในสภาวะมีออกซิเจนและ 
      สภาวะที่ไม�มีออกซิเจน 

ที่มา : USU:  water quality extension (2013) 

 

 

กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง สภาวะ ตัวกลาง 
การตรึงไนโตรเจน  
(nitrogen fixation) 

N2         Organic nitrogen มีออกซเิจน แบคทีเรีย 

แอมโมนิฟ|เคชัน  
(ammonification) 

Organic nitrogen        NH3, NH4
+ สองสภาวะ แบคทีเรีย 

ไนติฟ|เคช่ัน  
(nitrification) 

NH4
+       NO-

2       NO-
3 

 
มีออกซเิจน แบคทีเรีย 

ไนโตรเจนแอสซิมิเลชัน  
(nitrogen assimilation 

NO-
3, NH3        Organic nitrogen มีออกซเิจน แบคทีเรีย 

ดีไนตริฟ|เคชัน 
(denitrification) 

NO-
3       NO-

2       N2 ไม�มีออกซเิจน แบคทีเรีย 
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  (1) สารประกอบไนโตรเจนในนํ้าและผลกระทบต�อสิ่งแวดล(อมและมนุษย0 
แหล�งนํ้าโดยทั่วไปพบไนโตรเจนในรูปของกlาซไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนไตรท& ไนเตรท และ
สารอินทรีย&ไนโตรเจน ในสภาพปรกติหรือสภาวะสมดุลของแหล�งนํ้าสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได+ดี กรณีที่
ขาดสมดุลอันเน่ืองจากสารประกอบในแหล�งนํ้ามีปริมาณมากเกินไปทําให+เกิดผลกระทบต�าง ๆ ดังน้ี 

(1.1) กlาซไนโตรเจน พบปริมาณมากที่สุดในแหล�งนํ้าเน่ืองจากละลายนํ้า 
ดีมากกว�ากlาซออกซิเจน (O2) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยกlาซไนโตรเจนละลายนํ้าได+  
15.2 มิลลิกรัมต�อลิตร ในขณะที่กlาซออกซิเจนละลายนํ้าได+เพียง 9.3 มิลิกรัมต�อลิตร แต�อย�างไรก็ตาม 
การละลายนํ้าของกlาซไนโตรเจนข้ึนอยู�กับสภาพแวดล+อมอื่น ๆ เช�น อุณหภูมิและความเค็มของนํ้าที่
เพิ่มสูงข้ึนทําให+ไนโตรเจนละลายนํ้าได+น+อยลง ซึ่งกlาซไนโตรเจนที่ละลายนํ้าสิ่งมีชีวิตไม�สามารถ
นํามาใช+ประโยชน&ได+โดยตรง อีกทั้งหากมีปริมาณไนโตรเจนละลายอยู�ในแหล�งนํ้ามากจนเกินจุดอิ่มตัว
จะทําให+ในเลือดปลามีกlาซไนโตรเจนมากเกินสมดุลทําให+เกิดฟองกlาซในเลือด ซึ่งมีผลไปขัดขวางการ
หมุนเวียนของเลือดและทําให+ปลาตายได+ (สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ, 2549)     

(1.2) แอมโมเนียไนโตรเจน เกิดจากการสลายตัวของสารอินทรีย&และอนินทรยี&
ไนโตรเจนในดิน นํ้า และของเสียจากสิ่งมีชีวิต ที่มีการริดิวซ&กlาซไนโตรเจนโดยจุลินทรีย&ในนํ้า  
และการแลกเปลี่ยนกlาซไนโตรเจนในบรรยากาศ นอกจากน้ีแอมโมเนียไนโตรเจนมาจากการระบาย 
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช�น  โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษที่นําแอมโมเนียมาใช+
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งนํ้าเสียจากชุมชนที่เกิดจากการขับถ�ายของเสียของมนุษย& และของเสียจาก
การปศุสัตว&  และโดยเฉพาะแหล�งนํ้าที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าเชิงพานิชจะมีการขับถ�ายแอมโมเนีย 
(NH3 ) ลงสู�แหล�งนํ้าโดยตรง หรือเกิดการย�อยสลายมูลของสัตว&นํ้ารวมถึงอาหารของสัตว&นํ้าที่เหลือ
จากการกิน ส�งผลทําให+ทําให+มีปริมาณแอมโมเนียในบ�อเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสูง โดยจากศึกษาของ Ip et 
al. (2001) พบว�า สัตว&นํ้าจะขับของเสียผ�านทางเหงือกในรูปแอมโมเนียอิสระ (NH3) มากกว�าร+อยละ 
90  โดยสัดส�วนที่ขับออกจะมีปริมาณร+อยละ 2.5 - 3.5 ของปริมาณอาหารที่กินเข+าไปในแต�ละวัน  ซึ่ง
สัดส�วนของ NH4

+ : NH3 : N ในนํ้าจะสภาพแวดล+อม เช�น พีเอช อุณหภูมิ ความเค็ม และกําลังของ 
อิออน (Ionic strength)  โดยในแหล�งนํ้าธรรมชาติแอมโมเนียอยู�ในภาวะสมดุลระหว�างของ
แอมโมเนียไม�แตกตัวหรือแอมโมเนียอิสระ (Un-ionized   ammonia หรือ Free ammonia: NH3)   
และแอมโมเนียมอิออน (Ionized ammonium หรือ Ammonium ion: NH4 

+)  แสดงดังสมการ 
ที่ 4.33   
 

 

 โดยแหล�งนํ้าที่พีเอชเป-นกลางจะพบแอมโมเนียมอิออนมากกว�าแอมโมเนียอิสระ  และเมื่อ 
พีเอชของนํ้าเพิ่มข้ึนทําให+นํ้ามีสภาพเป-นด�าง ส�งผลให+กlาซแอมโมเนียระเหยสู�บรรยากาศ แสดงดัง
ตารางที่ 4.37  ส�งผลทําให+แอมโมเนียอิสระมีพิษต�อสัตว&นํ้ามากข้ึน และเน่ืองจากแอมโมเนียสามารถ
ดูดยึดกับอิออนของโลหะได+ดี และสามารถดูดซับอนุภาคคอลลอยด&ในนํ้าและตะกอนดินท+องนํ้าได+ ทํา
ให+แอมโมเนียเกิดการเปลี่ยนระหว�างนํ้าและตะกอนดินท+องนํ้า ซึ่งการเพาะเลี้ยงปลาในแหล�งนํ้า
ธรรมชาติมีจํานวนมากส�งผลต�อการสะสมแอมโมเนียบริเวณพื้นท+องนํ้าสูงตามไปด+วย แต�อย�างไรก็ตาม 

                NH3 + H2O             NH4OH                 NH4 
+ + OH                       (4.33)    
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ความเข+มข+นของแอมโมเนียในนํ้าจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับอุณหภูมิและค�าพีเอชของนํ้าด+วยเช�นกัน ซึ่ง
แหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปพบปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมด คือ ผลรวมของ NH3 และ NH4 

+ 
น+อยกว�า 1 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�บางครั้งอาจพบอยู�ในช�วง 2 -3  มิลลิกรัมต�อลิตร และหากแหล�งนํ้ามี
ปริมาณแอมโมเนียอิสระ สูงกว�า 0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+เกิดพิษต�อปลาและทําให+ปลาตายได+   

ตารางท่ี 4.37 ร+อยละของแอมโมเนียอสิระในสารละลายแอมโมเนียที่อุณหภูมิ 0-30 องศาเซลเซียส
       และพีเอชของนํ้าอยู�หว�าง 6 - 10 
 

อุณหภูมิ
(oC) 

pH 

 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 
0 0.008 0.026 0.083 0.261 .0820 2.55 7.64 20.7 45.3 
5 0.013 0.040 0.125 0.394 1.23 3.80 11.1 28.3 55.6 
10 0.019 0.059 0.186 0.586 1.83 5.56 15.7 37.1 65.1 
15 0.027 0.087 0.273 0.859 2.67 7.97 21.5 46.4 73.3 
20 0.040 0.125 0.396 1.24 3.82 11.2 28.4 55.7 79.9 
25 0.057 0.180 0.566 1.77 5.38 15.3 36.3 64.3 85.1 
30 0.805 0.254 0.799 2.48 7.46 20.3 44.6 71.8 89.0 

ที่มา : Emerson et al. (1975) 

 แอมโมเนียในระบบนิเวศทางนํ้ามีผลทําให+ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าลดลง และเป-น
อันตรายต�อสัตว&นํ้า อีกทั้ง แอมโมเนียมอิออน มีความเป-นพิษ แต�น+อยกว�าแอมโมเนียอิสระโดยความ
เป-นพิษของแอมโมเนียอิสระต�อปลานํ้าจืดโดยทั่วไปจะอยู�ในช�วง 0.068 -2 มิลลิกรัมต�อลิตร (Eddy, 
2005) ซึ่งหากมีปริมาณแอมโมเนียอิสระสูงเกินสมดุลของแหล�งนํ้าจะทําให+สัตว&นํ้ากินอาหารน+อยลง 
เจริญเติบโตช+า ภูมิคุ+มกันลดลง และการขับถ�ายแอมโมเนียอิสระได+น+อยลง ซึ่งมีผลทําให+ในเน้ือเย่ือและ
เลือดของสัตว&นํ้าพบปริมาณแอมโมเนียอิสระสูงข้ึน ซึ่งผลดังกล�าวทําให+พีเอชของเลือดเพิ่มข้ึนส�งผลให+
การทํางานของเอนไซม&ต�างๆ ในสัตว&นํ้าเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทําให+เซลล&เม็ดเลือดแดงและเน้ือเย่ือถูก
ทําลายส�งผลทําให+ความสามารถในการลําเลียงออกซิเจนของเลือดลดลง เหงือกเสียหาย และทําให+
เน้ือเย่ือมีความต+องการออกซิเจนเพิ่มข้ึน (Lawson, 1995; นิคม ละออง และคณะ, 2546) ซึ่ง
ผลกระทบของแอมโมเนียอิสระต�อสัตว&นํ้า แสดงดังตารางที่ 4.38 นอกจากน้ีการผันผวนของฤดูกาล
ธรรมชาติซึ่งมีผลมาจากการตายหรือการย�อยสลายของสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะแพลงก&ตอนและ
แบคทีเรียในแหล�งนํ้าที่มีธาตุอาหารสูง ซึ่งทําให+บริเวณพื้นท+องนํ้าทะเลสาบมีความเข+มข+นของ
แอมโมเนียที่สูงอาจพบบริเวณพื้นท+องนํ้าทะเลสาบผลดังกล�าวอาจทําให+แหล�งนํ้าอยู�ในภาวะอะโนเซีย
ทําให+แหล�งนํ้าขาดออกซิเจนและเป-นอันตรายต�อสัตว&นํ้า  โดยปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในแหล�งนํ้า
สามารถใช+เป-นดัชนีบ�งช้ีถึงการปนเป56อนของสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าซึ่งอาจเกิดจากนํ้าเสียชุมชน ของ
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การชะล+างปุ�ยเคมีลงสู�แหล�งนํ้า และจากการขับถ�ายสัตว&นํ้าได+ดี   
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ตารางท่ี 4.38 ระดับความเข+มข+นของแอมโมเนียอสิระที่มผีลกระทบต�อสัตว&นํ้า 
 

ความเข(มข(นของ 
แอมโมเนียอิสระ  
(มิลลิกรัมต�อลิตร) 

ผลกระทบต�อสัตว0นํ้า 

0.1 - 0.4 สัตว&นํ้าเจริญเติบโตช+า 
0.5 - 1 สัตว&นํ้ามีอาการเครียด หายใจเร็ว 
2 - 3 สัตว&นํ้ามีอาการเครียด หายใจเร็ว อ�อนแอ ติดเช้ือ และเริ่มตาย 
4 -5 อัตราการตายเพิ่มข้ึน 
6 - 7 อัตราการตายเพิ่มข้ึน 

ที่มา : อังสนา ฉ่ัวสุวรรณ และ สังวาลย& ราชธรรมมา (2549) 
 

(1.3) ไนเตรทและไนไตรท& เกิดจากการออกซิเดช่ันไนโตรเจนจากกิจกรรม 
ของจุลินทรีย&ในแหล�งนํ้า และกิจกรรมของมนุษย&โดยเฉพาะการใช+ปุ�ยในการเกษตร ได+แก� ปุ�ย
แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) ปุ�ยอินทรีย&ไนโตรเจน  เช�น ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก และของเสียจากมนุษย&
และสัตว& เป-นต+น  รวมถึงนํ้าเสียที่ระบายจากอุตสาหกรรมที่ใช+ไนเตรทเป-นสารออกซิไดซ&ในการผลิต
วัตถุระเบิด หรือการนําโพแทสเซียมไนเตรทบริสุทธ์ิมาใช+ในการผลิตแก+ว นอกจากน้ีไนเตรทและ 
ไนไตรท&ยังมาจากกระบวนไนตริฟ|เคช่ันในระบบนํ้าซึ่งมีการใส�แอมโมเนียซึ่งเป-นส�วนหน่ึงของ
กระบวนการฆ�าเช้ือในระบบการผลิตนํ้า (WHO, 2007; Keeney and Hatfield, 2008) โดย
แหล�งที่มาและผลกระทบของไนเตรทและไนไตร&ทในแหล�งนํ้า สามารถสรุปได+ ดังน้ี 

(1.3.1) ไนเตรท เป-นรูปสารประกอบไนโตรเจนที่พบได+ทั่วไปในแหล�งนํ้า
ธรรมชาติ เกิดจากการริวดิวซ&ไนไตรท&ในกระบวนการดีไนตริฟ|เคช่ันในสภาวะที่มีออกซิเจน โดย
แหล�งที่มาของไนเตรทในแหล�งนํ้ามาจากธรรมชาติ ได+แก� จากหินอัคนี การระบายของดิน (Land 
drainge) ซากพืชซากสัตว& ซึ่งในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีปริมาณไนเตรทไม�เกิน 0.01 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�
ในกรณีที่แหล�งนํ้าธรรมชาติพบปริมาณไนเตรทสูงซึ่งเกิดเน่ืองจากการระบายนํ้าเสียจากกิจกรรมของ
ชุมชนและอุตสาหกรรม เช�น บริเวณพื้นที่ทิ้งของเสียหรือพื้นที่หลุมฝiงกลบขยะ  หรืออุตสาหกรรมที่นํา
โพแทสเซียมไนเตรท (Potassium nitrate)  ซิลเวอร&ไนเตรท (Silver nitrate) และโซเดียมไนไตรต& 
(Sodium nitrite) มาใช+เป-นสารออกซิไดซ&ในการผลิตวัตถุระเบิด ไม+ขีดไฟ ดอกไม+ไฟ  การทําแก+ว 
แกะสลัก สิ่งทอ สีย+อม การแปรรูปอาหาร สารกันบูดเน้ือสัตว&และเป-นวัตถุดิบรวมถึงใช+ในการผลิต 
กรดไนตริก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตปุ�ยเคมี การผลิตสารประกอบไนโตรแอโรแมติก  
(Nitroaromatic compounds)  และการสัเคราะห&อินทรีย&ไนโตรเจนในงานทางด+านเภสัชศาสตร& 
รวมถึงนํ้าเสียจากการผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียร& ซึ่งนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล�าวข+างต+นมีความเข+มข+นของ
ไนเตรทค�อนข+างสูง (Pinar et al.,1997; WHO,2007)  แต�อย�างไรก็ตามแหล�งกําเนิดหลักที่ทําให+ไนเต
รทปนเป56อนในแหล�งนํ้าธรรมชาติมาจากพื้นที่การเกษตรที่มีการนําปุ�ยไนโตรเจนเข+ามาใช+ใน เช�นปุ�ยยู
เรีย หรือปุ�ยแอมโมเนียมไนเตรท  รวมถึงปุ�ยอินทรีย&ไนโตรเจน เช�น ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก เป-นต+น โดยปุ�ย
ไนโตรเจนถูกนํามาใช+ประโยชน&ในการเกษตรในปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับธาตุอาหารของพืชอื่น 
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เช�น ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม อีกทั้งมีแนวโน+มการใช+ที่เพิ่มสูงข้ึนทุกปw แสดงดังตารางที่ 4.39  ซึ่ง
สะท+อนถึงความต+องการอาหารที่เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล+องกับตัวเลขการคาดการณ&จํานวนประชากรที่
เพิ่มข้ึน (FAO, 2016 ; UN, 2017)  ซึ่ง ในปw พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีการนําเข+าปุ�ยเป-นอันดับ 7 
ของโลก โดยประเทศที่มีการนําเข+าปุ�ยมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ บราซิล อินเดีย จีน 
อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส ไทย และมาเลเซีย ตามลําดับ  โดยประเทศไทยมีการนําเข+าแม�ปุ�ยไนโตรเจนมาก
ที่สุดคิดเป-นร+อยละ 47.8  ของการนําเข+าแม�ปุ�ยทั้งหมดของประเทศ (IFA, 2014) ซึ่งจากรายงานของ 
Dubrovsky et al. (2010) พบว�าว�าแหล�งนํ้าที่อยู�ใกล+พื้นที่เกษตรกรรมจะมีปริมาณไนโตเจนในแหล�ง
นํ้าสูงมากกว�า10 มิลลิกรัมต�อลิตร และบางแหล�งนํ้ามีความเข+มข+นของไนเตรทในนํ้าสูงถึง 44.3 
มิลลิกรัมต�อลิตร  

  
ตารางท่ี 4.39 แนวโน+มปริมาณการใช+ปุ�ยเคมีทั่วโลกระหว�างปw พ.ศ. 2558- 2562 (หน�วย: พันตัน) 
 

ชนิดปุ�ย 2558 2559 2560 2561 2562 Iร+อยละการ
เจริญเติบโต 

ไนโตรเจน  (N) 112,539 113,955 115,498 116,905 118,22 1.5 
ฟอสฟอรัส (P2O5) 42,113 42,865 43,785 44,652 45,527 1.7 
โพแทช (K2O) 31,973 32,802 22,629 34,452 35,257 1.6 
รวม (N+P2O5 +K2O) 186,625 189,622 192,912 196,099 199,005 1.5 
ที่มา: (FAO, 2016) 

ไนเตรทเป-นธาตุอาหารในรูปที่สําคัญเน่ืองจากอยู�ในรูปเป-นรูปที่พืชนํ้า
และสาหร�ายสามารถดูดมาใช+ในการเจริญเติบโตได+โดยตรง  อย�างไรก็ตามฤดูกาลมีผลทําให+ปริมาณ 
ไนเตรทในแหล�งนํ้าเกิดความผันผวน เน่ืองจากการเจริญเติบโตหรือการย�อยสลายของพืชนํ้าและ
สาหร�ายในแหล�ง  สําหรับความเข+มข+รของไนเตรทในแหล�งนําธรรมชาติ โดยทั่วไปจะพบแหล�งนํ้าธรรม
ผิวดินน+อยกว�า  1 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�ถ+าหากแหล�งนํ้าธรรมชาติมีความเข+มข+นของไนเตรทสูงมากกว�า 
5 มิลลิกรัมต�อลิตร จะบ�งช้ีได+ว�าแหล�งนํ้าเกิดมลพิษเน่ืองจากของเสียจากมนุษย&รวมทั้งสัตว& หรือเกิด
การชะล+างของปุ�ยลงสู�แหล�งนํ้า โดยในทะเลสาบไนเตรทมากกว�า 0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร จะกระตุ+นทํา
ให+สาหร�ายเจริญเติบโตได+ดี และบ�งช้ีให+เห็นโอกาสที่แหล�งนํ้าจะเกิดสภาวะยูโทรฟ|ก (Chapman, 
2003) ในนํ้าใต+ดินไนเตรทที่ปนเป56อนเกิดจากปiจจัยต�าง ๆ เช�น การใช+ประโยชน&ที่ดิน ชนิดของดิน 
สภาวะทางธรณีวิทยา ชนิดของช้ันหินอุ+มนํ้า และอายุของนํ้าใต+ดิน  (Dubrovsky and Hamilton, 
2010)  เช�น ในพื้นที่ที่ดินที่ใช+ปุ�ยไนโตรเจนจะพบความเข+มข+นของไนเตรทในนํ้าใต+ดินสูงถึง 
 500 มิลลิกรัมต�อลิตร  ซึ่งสอดคล+องกับ Reyes Tirado (2008) ที่พบว�านํ้าใต+ดินจากบ�อบาดาลที่อยู�
ใกล+บริเวณแปลงปลูกหน�อไม+ฝรั่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีการปนเป56อนไนเตรทในนํ้าใต+ดินสูงเกินค�า
มาตรฐานถึง 3 เท�า หรือมากกว�า 150 มิลลิกรัมต�อลิตร  ซึ่งเกิดจากเกษตรกรใส�ปุ�ยยูเรียเดือนละ  
200 กิโลกรัมต�อไร� ซึ่งเกินที่กําหนดไว+ที่ประมาณ 100 กิโลกรัมต�อเฮกแตร&ต�อปw ถึง  70 เท�า และบาง
พื้นที่จะพบการปนเป56อนของไนเตรทในนํ้าใต+ดินนานกว�า 20 ปw ซึ่งเกิดจากการใช+ปุ�ยที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่ง
จากรายงานของ Ruckart et al. (2008) อธิบายว�าระดับไนเตรทในนํ้าใต+ดินค�อนข+างเสถียรจากปwต�อปw



253 
 

เน่ืองจากการใช+ประโยชน&ที่ดินในพื้นที่ หรือเกิดจากการใช+ปุ�ยในพื้นที่ใกล+เคียง ซึ่งปริมาณการปนเป56อน
ของไนเตรทกจะแตกต�างกันออกไป ซึ่งข้ึนอยู�กับลักษณะธรณีวิทยาของช้ันหินอุ+มนํ้า หรือความลึกของ
นํ้าใต+ดินและการดูแลรักษาบ�อบาดาล และนอกจากปุ�ยแล+วไนเตรทที่ปนเป56อนในนํ้าใต+ดินมยังาจาก
พื้นที่ที่ไม�มีการใช+ปุ�ย เช�น ทุ�งหญ+า พืชพรรณธรรมชาติ หรือมากจากดินที่มีปริมาณสัดส�วนอินทรียวัตถุ
ที่พอเพียงมีศักยภาพเป-นแหล�งกําเนิดไนเตรทได+ เน่ืองจากจากไนตริไฟอิงแบคทีเรียในดินทําปฎิกิริยา  
และการที่อิออนของไนเตรทมีประจุลบจะไม�ดูดยึดกับแร�ดินเหนียวจึงทําให+ไนเตรทมีศักยภาพในการ
เคลื่อนที่ได+สูง (WHO ,2007) หรือกิจกรรมของไนตริไฟอิงแบคทีเรียทําให+เกิดไนเตรทดินและหากดิน
ดังกล�าวไม�ได+นําไปใช+ในการปลูกพืชจะทําให+เกิดการสะสมไนเตรทในดิน 

ไนเตรทเป-นธาตุอาหารหลักของพืชหากในแหล�งนํ้าพบปริมาณสูงจะทํา
ให+พืชนํ้าและสาหร�ายเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วและลอยบนผิวนํ้าก�อให+เกิดปรากฏการณ&ยูโทรฟ|เคช่ัน 
(Eutrophication) โดยในทะเลสาบที่มีความเข+มข+นของไนเตรทมากกว�า 0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร จะ
กระตุ+นทําให+สาหร�ายเจริญเติบโตได+ดีและแสดงให+เห็นว�ามีโอกาส ทีจะเกิดปรากฏการณ&ยูโทรฟ|เคช่ัน 
ซึ่งผลกระทบจากปรากฎการณ&ดังกล�าว คือ เมื่อสาหร�ายตายลงจุลินทรีย&จะดึงออกซิเจนในนํ้ามาใช+
มากข้ึนเพื่อย�อยสลายและสาหร�ายมีผลทําให+ออกซิเจนในนํ้าลดลง และหากจุลินทรีย&ไม�สามารถย�อย
สลายได+ทันจะทําให+แหล�งนํ้าเน�าเสียและเกิดต้ืนเขินเน่ืองจากการตายของสาหร�ายจํานวนมาก ซึ่งมีผล
ทําให+สัตว&นํ้าได+รับอันตรายหรือบางแหล�งนํ้าออกซิเจนลดลงอย�างมากจนไม�เพียงพอต�อการหายใจจะ
ทําให+สัตว&นํ้าตาย ซึ่งส�งผลกระทบต�อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล�งนํ้าและมีผลตอการใช+
ประโยชน&ในการอุปโภค บริโภค การท�องเที่ยวและกีฬา นอกจากน้ีไนเตรทที่มีความเข+มข+นสูงจะทําให+
กลุ�มสาหร�ายสีเขียวแกมนํ้าเงินเจริญเติบโตได+ดี เช�น สาหร�าย Anabaena flos-aquae และ 
Aphanizomenon pps. ซึ่งสาหร�ายกลุ�ม น้ีสามารถผลิตสารพิษที่มีผลต�อระบบประสาท  
(Neurotoxin)  เช�น แอนาท็อกซิน (anatoxins) ได+ทําให+เป-นอันตรายโดยตรงต�อสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า
และมนุษย& ที่ด่ืมนํ้าที่มีการปนเป56อนของสาหร�ายหรือจากการบริโภคสัตว&ที่กินสาหร�ายเหล�าน้ีเป-น
อาหาร  

สําหรับความเป-นพิษของไนเตรทต�อสัตว&นํ้า ซึ่งไนเตรทจะมีความเป-นพิษ
ต�อสัตว&นํ้าน+อยกว�าแอมโมเนีย แต�ความเป-นพิษของไนเตรทต�อสัตว&นํ้าจะเพิ่มสูงเมื่อความเข+มข+นของ
ไนเตรทและระยะเวลาที่สัตว&นํ้ารับไนเตรทที่เพิ่มสูงข้ึน แต�อย�างไรก็ตามผลกระทบของความเป-นพิษ
ของไนเตรทจะมากหรือน+อยจะข้ึนกับ ชนิด วัยของสัตว&นํ้า และสภาพแวดล+อม จากรายงานของ 

Kocour et al. (2016) พบว�าสัตว&นํ้าที่ค�อนข+างทนทานต�อไนเตรท คือ กลุ�มพวกหอย หนอน และปลา 
ตามลําดับ และสัตว&นํ้าบางกลุ�มจะมีไวและทนทานต�อไนเตรทได+น+อย คือ ในกลุ�มคลัสเตเชีย กลุ�ม 
แมลงนํ้า และสัตว&ครึ่งบกครึ่งนํ้า ตามลําดับ นอกจากน้ีปริมาณคลอไรด&ในนํ้าเป-นอีกปiจจัยสําคัญที่มีผล
ทําให+ไนเตรทมีความเป-นพิษต�อสัตว&นํ้ามากข้ึน โดยความเป-นพิษของไนเตรทจะมีความสัมพันธ&ทางลบ
กับคลอไรด&ในนํ้า คือ เมื่อคลอไรด&ในนํ้าเพิ่มสูงข้ึนจะทําให+ไนเตรทมีพิษต�อสัตว&นํ้าลดลง แหล�งนํ้าที่มี
ความเข+มข+นของไนเตรทสูงมากจะมีผลให+สัตว&นํ้าตายได+ โดยพบว�าความเป-นพิษของไนเตรททําให+สัตว&
นํ้านใช�วงวัยอ�อนมีอัตราการตายที่สูงกว�าสัตว&นํ้าในระยะวัยรุ�น และช�วงโตเต็มวัย (Smith, 2003)  ซึ่ง
ความความเข+มข+นของไนเตรทที่ที่ทําให+เกิดความเป-นพิษเฉียบพลันต�อสัตว&นํ้าแต�ละชนิดจะแตกต�างกนั 
ตามชนิดของสัตว&นํ้า แสดงดังภาพที่ 4.36 ส�วนในแหล�งนํ้ามีความเข+มข+นของไนเตรทที่ไม�สูงมากจน
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ส�งผลกระทบทําให+สัตว&นํ้าตาย แต�หากสัมผัสในระยะเวลานานก็อาจเกิดพิษรองเฉียบพลันที่ส�งผล
กระทบต�อสัตว&นํ้าได+ เช�น ทําให+สัตว&นํ้าว�ายนํ้าช+าลง  นํ้าหนักลดลง  อัตราการรอดชีวิตและอัตราการ
หายใจลดลง เกิดการสะสมไนเตรทในร�างกาย กระทบต�อการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ&ของสัตว&นํ้า 
ซึ่งจาาการศึกษาของ Shimura et al. (2004) พบว�าเมื่อปลาMedaka fish ( Oryzias latipes) ได+รับ
ไนเตรทเป-นระยะเวลานาน ส�งผลทําให+เกิดการสะสมของไนเตรทในเหงือก ลําไส+ ตับ และไตของปลา 
ในขณะที่ Tilak et al. (2007) พบว�าอัตราการหายใจของปลา Cyprinus carpio ลดลง เมื่อความ
เข+มข+นของไนเตรทในนํ้าเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งรายงานของ US. EPA (2010)  พบว�า ความเข+มข+นของ 
ไนเตรท  207  มิลลิกรัมต�อลิตร มีผลทําให+อัตราการเจริญเติบโตของปลา Pimephales promelas  
ลดลงร+อยละ 10  ในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งสอดคล+องกับรายงานของ Elphick (2011) ที่พบว�า 
ความเข+มข+นของไนเตรทในช�วง 40 - 217 มิลลิกรัมต�อลิตร ทําให+แพลงก&ตอนสัตว&  (Ceriodaphia 
dubia)  แอมฟ|พอด (Hyallela azteca) และหนอนริ้นนํ้าจืด (Chironomus dilutis)  มีการสืบพันธุ&
และการเจริญเติบโตที่ลดลงตามระดับความเข+มข+นของไนเตรที่เพิ่มสูงข้ึน โดยปริมาณไนเตรทที่ส�งผล
กระทบแบบพิษรองเฉียบพลัน (Sub- chornic toxicity) ต�อสัตว&นํ้าชนิดต�าง ๆ แสดงดังภาพที่ 4.37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาท่ี 4.36 ความเข+มข+นของไนเตรท (มิลลิกรัมต�อลิตร) ที่มีผลทําให+เกิดความเป-นพิษเฉียบพลัน 
 ต�อสัตว&นํ้าชนิดต�าง ๆ 
ที่มา : Environment Canada (2012) 
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ภาพท่ี 4.37 ความเข+มข+นของไนเตรท (มิลลกิรมัต�อลิตร) ที่มีผลทําให+เกิดพิษรองเฉียบพลัน 
     ต�อสัตว&นํ้าชนิดต�าง ๆ 
ที่มา : Environment Canada (2012) 

สําหรับผลกระทบของไนเตรทต�อมนุษย& เกิดจากการบริโภคนํ้ามีปรมิาณ
ไนโตรเจนสูงมากกว�า 10 มิลลกิรมัต�อลิตร มีผลทําให+เด็กอายุตํ่ากว�า 1 ปw ป�วยด+วยโรคเมทฮีโมโกลบิน
ในเลือด (Methemoglobinemia  หรือ  Blue- baby syndrom ) เกิดเน่ืองแบคทีเรียทีอ่าศัยใน
กระเพาะอาหารจะไปริดิวส&ไนเตรทเปลี่ยนเป-นไนไตรท& และไนไตรท&ถูกดูดซึมเข+าไปสู�กระแสเลือดซึง่
จะเปลี่ยนฮโีมโกลบินในเลือดให+เป-นเมทฮโีมโกลบิน ทําให+เมด็เลือดแดงไม�สามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยง
ส�วนต�าง ๆ ของร�างกายได+ จึงทําให+เด็กมีอาการท+องร�วง ตัวเขียวเพราะขาดอากาศ และอาจเสียชีวิตได+ 
(ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และคณะ, 2559; Skipton, 2013)  อาการผู+ป�วยทีเ่ป-น โรคเมทฮีโมโกลบิน
แสดงดังภาพที่ 4.38 

 

 

ภาพท่ี 3.38 ลักษณะอาการผู+ป�วยทีเ่ป-น โรคเมทฮีโมโกลบิน 
ที่มา: https://www.documentingreality.com/forum/f149/methemoglobinemia-blue-
skin114235/ 
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(1.3.2) ไนไตรท& ความเข+มข+นของไนไตรท&ในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีน+อย
มากประมาณ 0.001 มิลลิกรัมต�อลิตร แต�บางครั้งอาจสูงมากกว�า 1 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งปริมาณ 
ไนไตรท&ที่สูงสามารถใช+เป-นตัวบ�งช้ีการปนเป56อนของแหล�งนํ้าจากนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม และส�วน
ใหญเกิดจากกลุ�มจุลินทรีย&ในกลุ�มไม�พึงประสงค& (Chapman, 2003) ไนไตรท&จะมีความสัมพันธ&กับ
ความเข+มข+นของแอมโมเนียในนํ้า โดยกิจกรรมของจุลินทรีย&มีผลทําให+แอมโมเนียจะถูกออกซิไดซ&เป-น
ไนไตรท&และไนเตรท 

ความเข+มข+นของไนไตรท&จะส�งกระทบของต�อปลาจะอย�างมาก
แต�ผลกระทบดังกล�าวจะข้ึนอยู�กับหลายปiจจัยทั้งภายในและภายนอก เช�น ชนิด อายุของปลา 
ระยะเวลาในการรับสัมผัสไนไตรท& และ คุณภาพของแหล�งนํ้า เป-นต+น ไนไตรท&ในนํ้าเข+าสู�ปลาผ�านทาง
คลอไรด&เซลล& (Chloride cell) ทางเหงือกทําให+ไนตรท&เข+าไปสะสมอยู�ภายในร�างกายเป-นจํานวนมาก 
ส�งผลต�อสมดุลของอิออนทําให+  คลอไรด&ในเลือดต่ําลดลง เน่ืองจากไนไตรท&จะแย�งจับคลอไรด&ซึ่งมี
ผลกระทบต�อสมดุลของ โปแตสเซียมในเซลล&กล+ามเน้ือและเม็ดเลือดแดง ทําให+เกิดภาวะกลับข้ัว  
(Depolarization) คือ กระตุ+นให+โปแตสเซียมมีการไหลออกจากเซลล&ทําให+ภายนอกเซลล& 
มีโปแตสเซียมสูงข้ึน ทําให+หัวใจมีเต+นเร็วข้ึน จนอาจเกิดภาวะหัวใจวาย กล+ามเน้ือเรียบที่หลอดเลือด
คลายตัวทําให+ความดันเลือดตํ่าลง และเซลล&ประสาททํางานผิดปกติ รวมทั้งไนไตรท&ที่ผ�านผิวเม็ดเลือด
แดงจะทําให+เกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันกับฮีโมโกลบินทําให+เลือดและเหงือกปลาเป-นสีนํ้าตาลหรือสีคล้ํา
กว�าปกติเกิดเมทฮีโมโกลบินทําให+เม็ดเลือดเไม�สามารถขนส�งออกซิเจนได+ไปเลี้ยงส�วนต�าง ๆ และหาก
ระดับความเข+มข+นของไนไตรท&อยู�ในช�วง 0.66 - 200 มิลลิกรัมต�อลิตร จะทําให+ปลานํ้าจืดตาย 
ร+อยละ 50 (Jensen, 2003, นงนุช อัศววงศ& เกษม และ วีณา เคยพุดซา, 2559)  แต�อย�างไรตาม 
หากปลาเคลื่อนที่ไปอยู�ในบริเวณอื่นที่ไม�มีไนไตรท&เอนไซม&ที่อยู�ในเซลล&เม็ดเลือดแดงของปลาสามารถ
เปลี่ยนเมทฮีโมโกลบินกับไปสู�ระดับฮีโมโกลบินปรกติภายใน 24 - 48 ช่ัวโมง (Westin, 1974)  
นอกจากน้ีความเข+มข+นร+อยละ 20 -40 ของระดับความเข+มของไนไตรท&ที่ทําให+ปลาตายร+อยละ 50 จะ
มีผลกระทบต�อการเจริญเติบโตของปลาเล็กน+อย ส�วนผลกระทบของไนไตรท&ต�อมนุษย&ที่ได+รับความ
สนใจเป-นพิเศษ คือ หากในนํ้าด่ืมมีปริมาณไนไตรท&สูงจะทําให+เกิดโรคเมทฮีโมโกลบินโดยเฉพาะกับ
เด็กทารก อีกทั้งยังพบว�าการรับไนไตรท&เข+าสู�ร�างกายมีโอกาสเสี่ยงต�อการเป-นโรคมะเร็งลําไส+ 
(Colorectal cancer) เพิ่มสูงข้ึนร+อยละ 50 -70 (De Roos et al., 2003)   

(1.4 ) อินทรีย&ไนโตรเจน (Organic nitrogen) เป-นส�วนประกอบของโปรตีน  
ได+แก� กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก และยูเรีย รวมถึงผลิตภัณฑ&จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทางชีววิทยา เช�น กรดฮิวมิก และกรดฟูลวิก  โดยในแหล�งนํ้าสารอินทรีย&ไนโตรเจนหลักมาจากพืชนํ้า 
สาหร�าย และแบคทีเรีย รวมถึงการหมุนเวียนในห�วงโซ�อาหาร  ดังน้ัน ชุมชนของสิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้า
จึงมีผลทําให+ปริมาณอินทรีย&ไนโตรเจนเกิดการผันผวน ซึ่งแหล�งนํ้าที่พบปริมาณอินทรีย&ไนโตรเจนสูง
เป-นตัวบ�งช้ีถึงการปนเป56อนในแหล�งนํ้า ซึ่งส�วนใหญ�มาจากนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารที่ทิ้งของเสียพวกโปรตีน และอุตสาหกรรมทอผ+า เป-นต+น ซึ่งหากแหล�งนํ้ามีอินทรีย&
ไนโตรเจนสูงมีผลทําให+ปริมาณออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง เน่ืองจากจุลินทรีย&ดึงออกซิเจนมาใช+ย�อย
สลายสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้า 
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  จากที่กล�าวมาข+างต+นจึงสรุปได+ สารประกอบไนโตรเจนในแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
มาจาก 2 แหล�งหลัก คือ จากธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย&  ดังแสดงในตารางที่ 4.40 ซึ่ง
กิจกรรมของมนุษย&เป-นตัวการสําคัญที่ทําให+การหมุนเวียนไนโตรเจนในแหล�งนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการใช+ปุ�ยไนโตรเจนทางการเกษตรมีผลทําให+ไนโตรเจนเกิดการปนเป56อนในแหล�งนํ้ามากเกนิ
สมดุล ส�งผลทําให+แหล�งนํ้าเกิดมลพิษเน่ืองจากธาตุอาหารและเกิดแอลจีบลูม ซึ่งเป-นสาเหตุหลักที่ทํา
ให+สิ่งแวดล+อมได+รับผลกระทบ อีกทั้งยังทําให+เกิดปiญหาสุขภาพของอมนุษย&และสัตว& นอกจากน้ียังมี
กระทบต�อเศรษฐกิจ เช�น อุตสาหกรรมที่ต+องมีการใช+นํ้าที่คุณภาพนํ้าที่ดีทําให+ต+องเสียค�าใช+จ�ายเพิ่มข้ึน
ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าให+สามารถใช+ประโยชน&ได+ นอกจากน้ียังกระทบถึงธุรกิจการท�องเที่ยวอีกดัง
ดังแสดงในตารางที่ 4.41 

ตารางท่ี 4.40 แหล�งที่มาของไนโตรเจนในแหล�งนํ้า    
 

แหล�งท่ีมา รายละเอียด 
ธรรมชาติ - กlาซไนโตรเจนเป-นประกอบของบรรยากาศร+อยละ 78 ขององค&ประกอบทัง้หมด 

ซึ่งกlาซไนโตรเจนละลายนํ้าได+ดีกว�ากlาซออกซเิจน แต�สิง่มีชีวิตไม�สามารถนําไปใช+ได+
หากมีมากเกินไปในนํ้าจะเป-นอันตรายต�อสัตว&นํ้า 
-  สาหร�าย 
-  แบคทีเรีย 
-  หินอัคนี  
-  ฟ>าแลบ 

การเกษตร - ปุ�ยอินทรียและอนินทรีย&ไนโตรเจน 
-  ของเสียจากการขับถ�ายของการเพาะเลี้ยงสัตว&เกิดแอมโมเนีย 
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าในแหล�งนํ้าธรรมชาติ  
-  การชะและกร�อนของดินในพื้นที่ทําการเกษตร 

นํ้าเสีย - จากท�อนํ้าทิ้งชุมชน การใช+ปุ�ยในการทําสวน ของเสียจากการขับถ�ายของมนุษย&
และบ�อเกรอะ 
- นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตปุ�ยไนโตรเจน กรดไนตริก 

เช้ือเพลิง - การเผาไหม+เช้ือเพลงิจากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และเครือ่งยนต&
ทางการเกษตร มผีลทําให+มีปริมาณไนโตรเจนไนอากาศเพิ่มข้ึน ทําให+เกิดฝนกรด 
ซึ่งมผีลกระทบต�อสิ่งแวดล+อม และทําให+สิ่งมีชีวิตได+รับอันตราย 

การชะของฝน - นํ้าฝนชะล+างพื้นที่การใช+ประโยชน&ที่ดิน ทางการเกษตร ถนน ลานจอดรถ   
ทางเท+าในเขตเมอืงทําให+ไนโตรเจนไหลลงสู�แหล�งนํ้า 
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ตารางท่ี 4.41 ผลกระทบไนโตรเจนในด+านต�าง ๆ  

ผลกระทบของไนโตรเจน 
ในด(านต�าง ๆ  

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

ส่ิงแวดล+อม 1) ปรากฎการณ&ยูโทรฟ|เคชั่น  
-  เกิดการเจริญเติบโตของสาหร�ายจํานวนมากอย�างรวดเร็ว  
 - ทําให+ออกซิเจนในนํ้าลดลง บางแหล�งนํ้ามีออกซิเจนอยู�ในระดบัต่ํา หรือไม�
มีออกซิเจนเลย ทําให+เกิดภภาวะอะโนเซีย ซ่ึงมีผลทําให+สตัว&นํ้าตาย 
 -  การเจริญของสาหร�ายท่ีผวินํ้าทําให+ไปบดบงัแสงแดดท่ีส�องลงใต+นํ้า และ
อุดตันในเหงือกปลา 
 - ทําให+นํ้าเกิดสีและมีกล่ินเหม็น 
 - สาหร�ายบางชนิดผลิตสารพิษท่ีเป-นอันตรายต�อสัตว&ในการบริโภคสาหร�าย 
และเกิดการถ�ายทอดความเป-นพิษในระบบห�วงโซ�อาหารซ่ึงมีผลต�อสุขภาพ
ของมนุษย&ด+วย  
-  ทําให+แหล�งนํ้าตื้นเขิน 
2) ฝนกรด 
 - กlาซไนโตรเจนออกไซด& สามารถรวมตัวกับไอนํ้า ทําให+นํ้าฝนท่ีตกสู�
พ้ืนผิวโลกมีฤทธ์ิเป-นกรดหรือการเกิดฝนกรดซ่ึงมีผลทําให+ ส่ิงมีชีวิตได+รับ
อันตรายและคุณภาพนํ้าเปล่ียนแปลงไป  

สุขภาพมนุษย& - นํ้าดื่มท่ีมีปริมาณไนเตรทหรือไนไตรท&สูงทําให+เกิดเมทฮีโมโกลบิน ซ่ึง
ขัดขวางการลําเลียงออกซิเจนในเลือด  ซ่ึงอาจทําให+เสียชีวิตโดยเฉพาะในเด็ก
ทารก 
-  เกิดผ่ืนคัน 
-  ป�วยเน่ืองจากโรคท่ีเกิดในลําไส+หรือตับ 
-  มีผลกระทบต�อระบบประสาท 
-  เกิดมะเร็งลําไส+ใหญ�และไส+ตรง 

เศรษฐกิจ - การเกิดแอลจีบลูมทําให+แหล�งนํ้าไม�สะอาด เกิดสี และมีกล่ินเหม็นซ่ึง       
ลดคุณค�าทางสุนทรียภาพของนํ้า ทําให+ไม�เหมาะในการพักผ�อนหย�อนใจ   
การตกปลา หรือกีฬาทางนํ้า ซ่ึงส�งผลกระทบต�อธุรกิจการท�องเท่ียว 
- อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับสัตว&นํ้า เช�น ปลา หรือหอย ได+รับผลกระทบ
เน่ืองจากการเกิดแอลจีบลูมทําให+ปลาตาย และหอยมีการปนเป56อนของ
สารพิษจากสาหร�าย 
- นํ้าดื่มมีราคาสูงขึ้นเน่ืองจากต+องนํ้าเงินไปใช+ในการปรับปรุงคณุภาพนํ้า   
เพ่ือลดปริมาณไนเตรทในนํ้าดื่มให+อยู�ในระดับท่ีปลอดภยัต�อผู+บริโภค ส�งผลทํา
ให+ต+นทุนในการผลิตนํ้าดื่มสูงขึ้นซ่ึงมีผลทําให+ดื่มมีราคาเพ่ิม 
-  แหล�งนํ้าท่ีสะอาดท่ีอยู�ใกล+แหล�งท่ีอยู�อาศัยมีผลทําให+อสังหาริมทรัพย&มีค�า
เพ่ิมร+อยละ 25 แต�หากแหล�งนํ้ามีคุณค�าทางสุนทรียภาพลดลง เน่ืองจาก 
กล่ินอันท่ีไม�พึงประสงค& หรือสภาพแหล�งนํ้าท่ีเส่ือมโทรม ซ่ึงการเกิดจาก 
แอลจีบลูมจะส�งผลทําให+มูลค�าอสังหาริมทรัพย&ลดลง 
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(2) การวัดและประเมินไนโตรเจนในนํ้า 
     สารประกอบไนโตรเจนในแหล�งนํ้าสามารถใช+บ�งช้ีความสกปรกของแหล�งนํ้า

ได+จากความสัมพันธ&ของของไนโตรเจนเมื่อลงสู�แหล�งนํ้า ซึ่งพบว�าในสภาวะที่แหล�งนํ้ามีออกซิเจน
เพียงพอสารอินทรีย&ไนโตรเจนเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะถูกเปลี่ยนรูปโดยกิจกรรมของจุลินทรีย&ซึ่งใช+
ระยะเวลาประมาณ 50 วัน  แสดงดังภาพที่ 4.39 หากแหล�งนํ้าแหล�งนํ้ามีอินทรีย&ไนโตรเจนและ
แอมโมเนียสูงแสดงว�าเพิ่งเกิดการปนเป56อนของสารประกอบไนโตรเจนไม�นานนัก แต�หากมีปริมาณไน
ไตรท&สูงแสดงว�าแหล�งนํ้าเริ่มเปลี่ยนแปลง คือ อยู�ในระหว�างการย�อยสลายอินทรีย&ไนโตรเจน และหาก
แหล�งนํ้ามีปริมาณไนเตรทสูง แสดงว�าเกิดการปนเป56อนของสารอินทรีย&ไนโตรเจนมานานจนทําให+
สารประกอบไนโตรเจนทุกรูปเปลี่ยนเป-นไนเตรท (พิทยา สีสด และคณะ, 2559) นอกจากน้ี
สารประกอบไนโตรเจนยังสามารถใช+บ�งช้ีเบื้องต+นของแหล�งที่มาของสารไนโตรเจน จากความเข+มข+น
ของสารประกอบไนโตรเจนใน แหล�งนํ้า เช�น ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่ที่สูงบ�งช้ีถึงการปนเป56อน
ของสารอินทรีย&ในแหล�งนํ้าได+ โดยเฉพาะจากการขับถ�ายของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าจํานวนมาก 
หรือหากมีความเข+มข+นของไนเตรทสูงมากกว�า 5 มิลลิกรัมต�อลิตร อาจเกิดจากจากการชะล+างของปุ�ย 
หรือจากของเสียมนุษย&หรือสัตว&ลงสู�แหล�งนํ้า อีกทั้งยังสามารถใช+บ�งช้ีโอกาสที่ทะเลสาบจะเกิด 
สภาวะยูโทรฟ|ก สําหรับในแหล�งนํ้าที่มีปริมาณไนไตรท&สูงแสดงว�าเกิดการปนเป56อนของนํ้าเสียจาก
อุตสาหกรรมและส�วนใหญ�เกิดเจากกลุ�มจุลินทรีย&ในกลุ�มพึงประสงค& 

ภาพท่ี 4.39 การเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในสภาวะทีม่ีออกซิเจนของแหล�งนํ้า 
ที่มา: พิทยา สีสด และคณะ (2559) 
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การวิเคราะห&หาปริมาณไนโตรเจนในแหล�งนํ้าจะแตกต�างกันตามรูปของ
สารประกอบไนโตรเจน โดยมีวิธีการวิเคราะห& ดังน้ี 

  (2.1) วิเคราะห&แอมโมเนียไนโตรเจนในนํ้า ในแหล�งนํ้าธรรมชาติมีไม�สูงมากเมื่อ
เทียบกับนํ้าเสียชุมชน ในการวิเคราะห&หาแอมโมเนียไนโตรเจนควรวิเคราะห&ตัวอย�างทันที หรือหากไม�
สามารถวิเคราะห&ได+ให+รักษาสภาพนํ้าตัวอย�างโดยเติมกรดซัลฟูริกและนําไปแช�เย็น ซึ่งการวิเคราะห&
แอมโมเนียไนโตรเจนมีหลายวิธี ได+แก� (1) วิธีไตรเตรช่ัน โดยการปรับค�าพีเอชของตัวอย�างนํ้าให+
ใกล+เคียง 9.5  จากน้ันนําตัวอย�างไปกลั่น และไตรเตรทด+วยกรดซัลฟูริกที่ทราบความเข+มข+นแน�นอน 
และ 2) วิธีเนสเลอไรเซช่ัน (Nesslerization)  วิธีน้ีใช+นํ้ายาเนสเลอร&ช�วยพัฒนาสีตามความเข+นข+นของ
แอมโมเนียในนํ้าตัวอย�าง หลังจากน้ันนําตัวอย�างดังกล�าวไปทําการตรวจวัดค�าดูดกลืนคลื่นแสง 
(Absorbanc) ด+วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร& ที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร บันทึกค�าที่ตรวจวัด
ได+ เพื่อไปคํานวณเปรียบเทียบกับกราฟสมการเส+นตรงของสารละลายมาตรฐานแอมโมเนีย
ไนโตรเจนทซึ่งวิธีน้ีเหมาะกับการตรวจวัดในตัวอย�างนํ้าธรรมชาติและนํ้าที่มีปริมาณแอมโมเนียตํ่า 

(2.2) วิเคราะห&ไนเตรทในนํ้า วิธีการตรวจวัดไนเตรทในนํ้าที่นิยมทําการวิเคราะห&
มี  2 วิธี ได+แก�  

(2.2.1) แคดเมียมรีดักช่ัน (Cadmium reduction method) วิธีน้ีจะทํา
การกรองนํ้าตัวอย�างผ�านหลอดรีดักช่ัน (Reduction colume) และนํ้าตัวอย�างที่กรองได+จะถูกนําไป
พัฒนาสี และตรวจวัดค�าดูดกลืนคลื่นแสงด+วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร&ที่ความยาวคลื่น  
542 นาโนเมตร และนําไปคํานวณเปรียบเทียบกับสมการเส+นตรงของกราฟจากสารละลายมาตรฐาน
ไนเตรท ซึ่งวิธีน้ีเหมาะกับการตรวจวัดในตัวอย�างนํ้าธรรมชาติและนํ้าที่มีปริมาณแอมโมเนียตํ่า 

(2.2.2) วิธีบรูซีน (Brucine method) หลักการ คือ บรูซีนจะรวมกับ
สารละลายไนเตรททําให+เกิดการสีเหลืองในสภาวะที่เป-นกรดและอุณหภูมิสูง โดยทําการเติมสาร
พัฒนาสีในนํ้าตัวอย�าง หลังจากน้ันนําตัวอย�างที่ได+ไปวัดค�าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสง 410 นาโน
เมตร บันทึกผลและคํานวณเปรียบเทียบกับสมการเส+นตรงของกราฟจากสารละลายมาตรฐานไนเตรท  
โดยการวิเคราะห&ไนเตรทไนนํ้าด+วยวิธีบรูซีนแสดงดังภาพที่ 3.40 

 

 

ภาพท่ี 3.ภจ การวิเคราะห&ไนเตรทด+วยวิธีบรซูีน  
ที่มา : ผู+เรียบเรียง 
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(2.3) การวิเคราห&ไนไตรท&ในนํ้า วิเคราะห&โดยการเปรียบเทียบความเข+มของสี 
 (Colorimetric method หรือ NED) โดยการเติมนํ้ายาพัฒนาสี และนําตัวอย�างที่ได+ไปวัดค�าดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่นแสง 510 นาโนเมตร บันทึกผลและคํานวณเปรียบเทียบกับสมการเส+นตรงของ
กราฟจากสารละลายมาตรฐานไนเตรท& 
  (2.4)  ไนโตรเจนทั้งหมด เป-นการวัดค�าผลของอินทรีย&ไนโตรเจนและแอมโมเนีย 
เรียกผลรวมน้ีว�า Total Kjedah Nitrogen  หรือ TKN   โดยTKN  คือ ผลรวมของอินทรีย&ไนโตรเจน
และแอมโมเนียไนโตรเจน ซึ่งเป-นดัชนีนํ้าเสียที่สําคัญ โดยวิเคราะห&โดยวิธีเจลดาห& (Kjedahl 
method)  ซึ่งประกอบด+วยข้ันตอนการย�อยสลาย การกลั่น และการไตรเตรท ตามลําดับ โดยการย�อย
สลายตัวอย�างในการวิเคราะห&ไนโตรเจนทั้งหมดแสดงดังภาพที่  4.41 
 

 

ภาพท่ี 4.41 การย�อยสลายตัวอย�างในการวิเคราะห&ไนโตรเจนทั้งหมดด+วยวิธีเจลดาห& 
ที่มา : ผู+เรียบเรียง 

 
  (2.5) การวิเคราะห&อินทรีย&ไนโตรเจนนํ้า โดยการวิเคราะห&หาค�าไนโตรเจนทั้งหมด  
โดยวิธีเจลดาห& และนําค�าที่ได+มาลบด+วยค�าแอมโมเนียไนโตรเจนค�าที่ได+ คือ อินทรีย&ไนโตรเจน ซึ่งจะ 
เท�ากับผลต�างระหว�างไนเตรเจนทั้งหมดและแอมโมเนียไนโตรเจน   

การประเมินปริมาณไนโตรเจนในรูปต�าง ๆ ต�อคุณภาพนํ้า ตาประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร& เทคโนโลยีและสิ่งแวดล+อม (2539) นํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและ 
นิคมอุตสาหกรรมควรมีปริมาณไนโตรเจนรวม ไม�เกิน  100 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนในนํ้าสําหรับอุปโภค
บริโภคจะมีปริมาณแอมโมเนีย 0.2 มิลลิกรัมต�อลิตร และแอมโมเนียในนํ้า 0.02 มิลลิกรัมต�อลิตร จะ
เป-นปริมาณที่เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าจืด แต�หากสูงกว�าน้ีจะทําให+ปลาตาย ส�วนปริมาณ
ไนเตรทเท�ากับ 0.3 มิลลิกรัมต�อลิตร จะเป-นปริมาณเหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า และในนํ้า
ไม�ควรเกิน 1.5 มิลลิกรัมต�อลิตร และหากในนํ้าด่ืมมีค�าไนเตรทยู�ในช�วง 11 - 20 มิลลิกรัมต�อลิตร จะ
เป-นอันตรายต�อเด็กทารกซึ่งทําให+เกิดเมทฮีโมโกลบินและเสียชีวิต และหากแหล�งนํ้าธรรมชาติมี 
ไนเตรทมากกว�า 4 มิลลิกรัมต�อลิตร แสดงว�าแหล�งนํ้าเริ่มเกิดปiญหามลพิษ การประเมินปริมาณ
สารประกอบไนโตรเจนในรูปต�างๆ ต�อคุณภาพนํ้าแสดงดังตารางที่ 4.42 
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ตารางท่ี 4.42 การประเมินปริมาณไนโตรเจนของคุณภาพนํ้า  

ปริมาณไนโตรเจน 
(mg/L) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

ไนโตรเจนรวม (TKN)   
 35 นํ้าท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

(2548) 
ไม�เกิน  100 นํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและ

นิคมอุตสาหกรรม 
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร& 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล+อม (2539) 

120-200 นํ้าท้ิงจากฟาร&มสุกร ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล+อม (2548) 

ไม�เกิน  200 นํ้า ท้ิ ง จากอาคารบางประเภท    
และบางขนาด 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล+อม (2548) 

แอมโมเนีย (NH3)   
0.2 นํ้าดื่ม นํ้าใช+ WHO (2011) 

0.5 คุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2-4 
(การประมง เกษตร อุตสาหกรรม) 

ประกาศคณะกรรมการ ส่ิ งแวดล+อม
แห�งชาติ (2537) 

มากกว�า 0.2 อาจทําให+ปลาตาย การประมง   
ไม�เกิน 0.02 เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&

นํ้าจืด 
เกณฑ&คุณภาพคุ+มครองสัตว&นํ้าจืด (2530 ) 
 

0.019 ปลอดภัยต�อสัตว&นํ้าจืด Canadian Environmental Quality 
Guidelines (CEQG,2010) 

ไนไตรท0 (NO-
2)   

น+อยกว�า 0.001 นํ้าดื่มท่ัวไป WHO (2011) 
ไนเตรท(NO-

3)   
0.3  เหมาะในการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า USU Water Quality Extension (2005) 
มากกว�า 0.2 ทะเลสาบมีโอการเกิดภาวะยูโทรฟ|ก 
ไม�เกิน 1.5 นํ้าดื่มท่ัวไป WHO (2011) 
ไม�เกิน 4.0 นํ้าดื่มในภาชนะบรรจุขวดป|ดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (2524)  

5 นํ้าผิวดินประเภทท่ี 2-4 ประกาศคณะกรรมการ ส่ิ งแวดล+อม
แห�งชาติ (2537) 

น+อยกว�า 5 นํ้าชลประทานเหมาะสมในการใช+
ประโยชน& 

มาตรฐานนํ้าชลประทาน (2554) 

มากกว�า 30 กระทบต�อนํ้าชลประทาน 
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ตารางท่ี 4.42 การประเมินปริมาณไนโตรเจนของคุณภาพนํ้า (ต�อ) 

ปริมาณไนโตรเจน 
(mg/L) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

ไนเตรท(NO-
3)   

0 - 10 ปลอดภยัต�อมนุษย&และการทํา 
ปศุสัตว& 

USU Water Quality Extension (2005) 

มากกว�า 4 บ�งชี้เร่ิมเกิดปiญหามลพิษทางนํ้า 

11 - 20 โดยท่ัวไปปลอดภัยต�อผู+ใหญ� และ
การปศุสัตว&แต�เป-นอันตรายต�อเด็ก
ทารกซ่ึงทําให+เกิดเมทฮีโมโกลบิน
และเสียชีวิต 

21 -4 0 ไม�เหมาะสมในการบริโภค 
41 - 100 เส่ียงท่ีจะเป-นอันตรายต�อมนุษย&

และ 
สัตว&วัยอ�อน 

มากกว�า 100 ไม�เหมาะในการใช+ประโยชน& 
                                                          

4.7.2 ฟอสฟอรัส (Phosphorus: P) 
ฟอสฟอรัสเป-นธาตุอาหารที่มีความสําคัญและจําเป-นต�อสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากเป-น

องค&ประกอบสําคัญในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะในส�วนของเซลล&เป-นส�วนประกอบของโมเลกุลต�าง ๆ 
ที่จําเป-นต�อการแบ�งเซลล& เช�น ดีเอนเอ (Deoxyribonucleic acid: DNA) อาร&เอนเอเป-นองค&ประกอบ
ในกระดูกและฟiน อีกทั้งยังความจําเป-นต�อการเจริญเติบโต และเมทาบอลิซึมของสารอาหารต�าง ๆ  
ฟอสฟอรัสในธรรมชาติพบมีปริมาณน+อยมากเน่ืองจากพบได+เฉพาะในดินและนํ้า จึงเป-นธาตุอาหาร
จํากัดการเจริญเติบโตของพืชและสาหร�าย ทําให+เป-นปiจจัยสําคัญในการควบคุมผลผลิตเบื้องต+นใน
แหล�งนํ้า (Chapman, 2003)   

1) สารประกอบฟอสฟอรัสในนํ้า  ในแหล�งนํ้าธรรมชาติและนํ้าเสียจะพบฟอสฟอรัส
อยู�ใน 2 รูปแบบ คือ อินทรีย&ฟอสเฟตและอนินทรีย&ฟอสเฟต ดังน้ี 

1.1) อินทรีย&ฟอสเฟต (Organic phosphate) สารประกอบฟอสฟอรัสชนิดน้ีเกิด
จากกระบวนการย�อยสลายทางชีวภาพโดยพบได+ในรูปสารละลายเชิงซ+อนสารแขวนลอย และ
อินทรียวัตถุซากที่กําลังเน�าสลาย รวมทั้ งองค&ประกอบในสิ่ งมี ชี วิต เช�น กรดนิวคลิกอิก  
ฟอสโฟลิพิด โปรตีน และคาร&โบไฮเดรตซึ่งเป-นสารอินทรีย&ฟอสเฟตจะถูกเปลี่ยนไปเป-นออโธฟอสเฟต
ในลําดับต�อไป 

1.2) อนินทรีย&ฟอสเฟต (Inorganic phosphate) แบ�งออกเป-น 2 กลุ�ม ได+แก� 
ออโธฟอสเฟตและโพลีฟอสเฟต ดังน้ี  

(1.2.1) ออโธฟอสเฟต (Orthophosphate) หรือ ฟอสฟอรัสละลายนํ้า 
(Soluble Reactive Phosphorus) เป-นสารประกอบที่พบในแหล�งนํ้าธรรมชาติทั่วไปอยู�ในรูป PO4

3-, 
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HPO4
2- และ  H2 PO4

-    แต�ส�วนใหญ�จะพบอยู�ในรูป H2 PO4
-  แต�จะมีปริมาณมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับ

พีเอชของนํ้า หากนํ้าค�าพีเอชอยู�ระหว�าง 5 -7 จะพบในรูป H2 PO4
-และ PO4

3- แต�ถ+าค�าพีเอชอยู�
ในช�วง  7-11 จะพบอยู�ในรูป HPO4

2- แสดงดังภาพที่ 4.42 สารประกอบกลุ�มน้ีสามารถละลายนํ้าได+ดี
จึงทําให+พืชนํ้าและสาหร�ายนําไปใช+ในการเจริญเติบโตได+โดยตรงจึงเป-นรูปสารประกอบฟอฟอรัส 
ที่สําคัญในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชนํ้า สาหร�าย และจุลินทรีย& (มงคล ตlะอุ�น และ 
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, 2552) โดยออโธฟอสเฟตที่พบในแหล�งนํ้าธรรมชาติส�วนใหญ� ได+แก�  
ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium phosphate :Na3PO4) ไดโซเดียมฟอสเฟต (Disodium 
phosphate: Na2HPO4) โมโนโซเดียมฟอสเฟต (Monosodium phosphate: NaH2PO4) และ 
ไดแอมโซเดียมฟอสเฟต (Diammonium Phosphate : (NH4)2HPO4) 

(1.2.2) โพลีฟอสเฟต (Polyphosphate) เป-นสารประกอบฟอสฟอรัส      
ที่พบมากในนํ้าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป-นส�วนประกอบในผงซักฟอก
(Detergent)  สารประกอบโพลีฟอสเฟตจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และเปลี่ยนไปอยู� 
รูปออโธฟอสเฟต  และเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงและค�าพีเอชตํ่าจะมีผลให+เกิดการเร�งปฏิกริยาดังกล�าว โดย
โพลีฟอสเฟตที่พบ ได+แก� โซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต (Sodiumhexametaphosphate :Na3(PO4)6) 
โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต (Sodium triphosphate :Na5P3O10) และ โซเดียมไพโรฟอสเฟต 
(Tetrasodium Pyrophosphate : Na4P2O7) 

 
ภาพท่ี 4.42 ความสัมพันธ&ของสารประกอบฟอสฟอรัสในรูปต�างๆ กับค�าพีเอชของนํ้าในสภาวะที่
     สมดุลของแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
ที่มา: Chapman (2003) 
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แหล�งนํ้าธรรมชาติมีองค&ประกอบของธาตุฟอสฟอรัสอยู�ในส�วนต�างๆ ทั้งในนํ้า 
ตะกอนดินท+องนํ้า พืชนํ้า สาหร�าย และสัตว&นํ้า โดยทุกส�วนจะมีความสัมพันธ&กันทั้งการให+ การสะสม
หรือกักเก็บฟอสฟอรัสซึ่งกันและกัน เรียกความสัมพันธ&ของการหมุนเวียนฟอสฟอรัสดังกล�าวว�า  
“วัฎจักรฟอสฟอรัส” (Phosphorus cycle) แสดงดังภาพที่ 4.43  

 

ภาพท่ี 4.423วัฎจักรฟอสฟอรสั 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก EPA: Monitoring and assessing water quality (201 

 
ฟอสฟอรัสเมื่อลงสู�แหล�งนํ้า โพลิฟอสเฟตและอินทรีย&ฟอสเฟตจะถูกย�อยสลาย

เปลี่ยนเป-นรูปออโธฟอสเฟต และสิ่งมีชีวิตจะนําสารประกอบดังกล�าวไปใช+ในการเจริญเติบโต
นอกจากน้ีฟอสฟอรัสบางส�วนที่ไม�ถูกย�อยสลายจะจมตัวลงสู�ตะกอนดินท+องนํ้าดิน และฟอสฟอรัสส�วน
น้ีถูกพืชนํ้าไปใช+ในการเจริญเติบโตมากกว�าร+อยละ 90  จึงเป-นเหตุผลทําให+ตรวจพบปริมาณ
ฟอสฟอรัสในตะกอนดินท+องนํ้าน+อยกว�าที่พบในนํ้า  เช�น บริเวณ Cook's Bay ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะพบปริมาณฟอสฟอรัสในตะกอนดินท+องนํ้าน+อยมาก เน่ืองจากส�วนใหญ�ถูกพืชนํ้าที่มี
จํานวนมากนําใช+เพื่อการเจริญเติบโต ในขณะที่บริเวณ Kempenfelt Bay กลับพบว�า มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในตะกอนดินท+องนํ้าในปริมาณที่ค�อนข+างสูง เน่ืองจากในบริเวณน้ีมีการเจริญเติบโตของพืช
นํ้าน+อย (Lake Simcoe region conservation authority, 2014)  นอกจากน้ีเมื่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
ตายลงฟอสฟอรัสที่อยู�เน้ือเย่ือสิ่งมีชีวิตจะถูกย�อยสลายโดยจุลินทรีย&ในแหล�งนํ้า และทําให+ฟอสฟอรัส
ถูกหมุนเวียนกลับไปสู�แหล�งนํ้า และถูกสะสะไว+ทั้งในส�วนของนํ้าและในตะกอนดินท+องนํ้า ซึ่งหาก
แหล�งนํ้ามีความลึกน+อยกว� 10 เมตร ฟอสฟอรัสในตะกอนดินท+องนํ้าในระดับน้ีพืชนํ้ายังสามารถ
นําไปใช+ในการเจริญเติบโตได+ แต�หากแหล�งนํ้าลึกมากกว�า 10 เมตร ฟอสฟอรัสในตะกอนดินท+องนํ้า
จะถูกจํากัดทําให+พืชนํ้าไม�สามารถนําไปใช+ประโยชน&ได+   



266 

 

ดังน้ันจึงสรุปได+ว�า ฟอสฟอรัสที่พบในแหล�งนํ้าจะพบทั้งส�วนของนํ้าและส�วนของ
ตะกอนดินท+องนํ้า ซึ่งสารประกอบฟอสฟอรัสที่พบมากที่สุด คือ ในรูปออโธฟอสเฟต แต�อย�างไรก็ตาม
ปริมาณฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้าจะมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับหลายปiจจัย  เช�น ขนาดของแหล�งนํ้า 
ระยะห�างจากแหล�งกําเนิดมลพิษรวมถึงความสามารถในการย�อยสลายของจุลินทรีย&ในนํ้า  โดย
สมศักด์ิ วังใน (2528) อธิบายว�า  แหล�งนํ้าขนาดใหญ�มีโอกาสที่จะเจือจางฟอสฟอรัสได+มากกว�าแหล�ง
นํ้าขนาดเล็ก และหากแหล�งนํ้ามีระยะห�างจากพื้นที่กําเนิดมลพิษมากจะทําให+แหล�งนํ้าเกิดการ
ปนเป56อนของสารมลพิษน+อย นอกจากน้ีหากแหล�งนํ้ามีพีเอชเป-นกลางจะมีผลทําให+ที่จุลินทรีย&สามารถ
ย�อยสลายได+ดี 

2) แหล�งท่ีมาของฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้า ฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้ามาจากทั้งธรรมชาติ 
ที่เกิดจากจากการกร�อนของดินหรือหินที่มีแร�ฟอตเฟต หรือจากมูลสัตว&บางชนิด และจากกิจกรรมของ
มนุษย&ที่ เกิดจากนํ้าเสียและของเสียชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม หรือจาก 
เหมืองแร�ฟอสฟอรัส ดังน้ันแหล�งกําเนิดหลักของฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้ามาจาก 2 แหล�ง  ดังน้ี 

(2.1) แหล�งจากธรรมชาติ  เกิดจากหินแร�ธรรมชาติ เช�น การละลายของ 
แร�อะพาไทต& (Apatite) ในหินอัคนี และแร�ฟอตเฟตในหินช้ันหินแปร  รวมถึงยังเกิดจากการนํ้าฝนชะ
ผงฝุ�นฟอสฟอรัสในอากาศ หรือในตะกอนดินที่มีฟอสฟอรัสเป-นองค&ประกอบ นอกจากน้ีฟอสฟอรัส
บางส�วนยังมาจากมูลสัตว&บางชนิดหรือเรียกว�าฟอสเฟตจากกัวโน (Guano) เช�น มูลนก มูลค+างคาว 
ซากนก ซากค+างคาว และกระดูกสัตว&ต�าง ๆ ที่ทับถมกันภายใต+สภาวะที่เหมาะสมจนกลายเป-นหิน
ฟอตเฟต รวมถึงซากพืชหรือซากที่ตายทับถมในแหล�งนํ้า ซึ่งการสะสมของซากดังกล�าวในปริมาณมาก
อาจทําให+แหล�งนํ้าเกิดปiญหายูโทรฟ|เคช่ันได+ 
  (2.2) แหล�งที่มาจากกิจกรรมของมนุษย&  ฟอสฟอรัสที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย&
ส�วนใหญ�มาจากนํ้าเสียชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ถึงแม+ว�านํ้าทิ้งจะผ�าน 
การบําบัดแล+วแต�ปริมาณฟอสฟอรัสในนํ้าทิ้งยังเหลืออยู�ในปริมาณสูง แหล�งกําเนิดฟอสฟอรัสหลักที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย&มีดังน้ี 

(2.2.1) ชุมชน นํ้าเสียชุมชนที่เกิดกิจวัตประจําวันของมนุษย& เช�น การ
ชําระล+างล+างกาย ล+างทําความสะอาดครัว และนํ้าที่เหลือจากการการซักรีด รวมถึงของเสียที่เกิดจาก
การขับถ�ายของมนุษย&จะมีฟอสฟอรัสปนเป56อนอยู�  แสดงดังตารางที่ 4.43  โดยเฉพาะนํ้าทิ้งจากการ
ซักล+างจะมีปริมาณฟอสฟอรัสค�อนข+างสูง  เน่ืองจากผงซักฟอกที่ใช+มีส�วนผสมของฟอสฟอรัสในรปูของ
ออโธฟอตเฟต คือ โซเดียมไทรโพลิฟอสเฟต (Sodium tripolyphosphate : STPP) ที่ผสมเข+าไปเพื่อ
ลดความกระด+างของนํ้า และเป-นตัวกันสิ่งสกปรกที่หลุดออกไม�ให+กลับมาจับที่ผ+าอีก ดังน้ันเมื่อ
ฟอสเฟตจากผงซักฟอกถูกชะล+างหรือระบายลงสู�แหล�งนํ้าธรรมชาติจะกระตุ+นให+สาหร�ายเจริญได+ดี 
เกินสมดุลและทําให+เกิดปiญหาทําให+เกิดปรากฎกาณ&เกิดยูโทรฟ|เคช่ัน  (อารัมภ&รัตน& รัชดานุรักษ& 
2548) ถึงแม+ว�าในปiจจุบันมีการเปลี่ยนสูตรผงซักผ+าโดยการลดการใช+สาร STPP แต�การเปลี่ยนสูตร
ผงซักฟอกเพียงอย�างเดียวไม�สามารถลดการเกิดยูโทรฟ|เคช่ันในแหล�งนํ้าได+ ดังน้ันเพื่อลดปiญหา
ดังกล�าวจึงจําเป-นต+องมีการกําจัดฟอสฟอรัสสูงถึงร+อยละ 99.8 ออกจากนํ้าเสียชุมชนก�อนระบาย ลงสู�
แหล�งนํ้าสาธารณะ (วสันต& ธีระพิทยานนท&, 2557)  อีกทั้งควรนํานํ้าที่ได+จากการซักผ+าไปรดต+นไม+เพื่อ
เป-นธาตุอาหารของพืช   
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ตารางท่ี 4.43 การประเมินปริมาณฟอสฟอรัสที่เกิดจากนํ้าเสียชุมชนซึ่งเกิดจากกิจวัตรประจําวันของ
      ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปริมาณต�อคนต�อวัน  
 

พารามิเตอร0 
-(mg/l) 

รวม 
จากห(องอาบนํ้า จากการซักผัก จากครัว 

ตักอาบ ฝ�กบัว ด(วยมือ ด(วยเคร่ือง ผ�านตะแกรง ไม�ผ�าน 

ออโธฟอสเฟต 24 6 1 10 24 13 90 

ไนโตรเจนทั้งหมด 300 8 38 14 12 18 120 

ที่มา : คณะสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล+อมแห�งชาติ (2530) 

 
(2.2.2) อุตสาหกรรม ฟอสฟอรัสถูกนํามาใช+ในอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เช�น อุตสาหกรรมผลิตปุ�ยเคมี ผลิตฮอร&โมนเร�งการเติบโตของพืช ในรูปฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด& 
(Phosphorus pentoxide : P2O5) เพื่อใช+เป-นสารต้ังต+น ในการเตรียมกรดฟอสฟอริก (H3PO4) ใน
การผลิตปุ�ยซุปเปอร&ฟอสเฟต (Ca(H2PO4) 2)  หรือในอุตสาหกรรมผลิตผงซักฟอก ผลิตไม+ขีดไฟ 
ประทัด พุโลหะขัดเงา และใช+ทําสารฆ�าแมลงในกลุ�มออร&การ&โนฟอสเฟต (Organophosphate, 
OPs)  เป-นต+น  อย�างไรก็ตามความต+องการใช+ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถือว�ามีน+อยมากเมื่อเทียบกับ
ความต+องการใช+ในอุตสาหกรรมปุ�ยซึ่งประเภทของโรงงานที่นํ้าเสียมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ได+แก� นํ้า
เสียจากโรงงานผลิตแป>งมัน ยางพารา หรือ โรงงานผลิตปุ�ย แต�อย�างไรก็ตามปริมาณฟอสฟอรัสที่มา
จากแหล�งอุตสาหกรรมคิดเป-นร+อยละ 34 ของฟอสฟอรัสที่เกิดข้ึนทั้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่ง
จะมีปริมาณน+อยกว�าฟอสฟอรัสที่เกิดจากแหล�งเกษตรกรรมที่มีถึงร+อยละ 49 

(2.2.3) เกษตรกรรม นํ้าเสียและของเสียจากการเกษตรกรรมส�วนใหญ�
ปนเป56อนมาจากทําการเพาะปลูกพืช และการทําปศุสัตว& น่ืองจากกิมีการนําปุ�ยฟอสฟอรัสเข+ามาใช+เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ทั้งในรูปปุ�ยเคมีและปุ�ยธรรมชาติที่ได+จากมูลสัตว& และเมื่อดินในพื้นที่ทําการเพาะปลูก 
เกิดเกิดกร�อนเน่ืองจากกระทําของลมหรือฝนทําให+ฟอสฟอรัสแพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้า นอกจากน้ี 
นํ้าเสียและคอกเสียจากการทําปศุสัตว& ได+แก� นํ้าเสียจาการทําความสะอาดคอก หรือการขับถ�ายของ
เสียจากของสัตว&เช�น มูลวัว หมู ไก� และเป-ด ซึ่งมูลเหล�าน้ีมีปริมาณฟอสฟอรัสเป-นองค&ประกอบอยู�ด+วย 
(ตารางที่ 4.44) เมื่อระบายลงสู�แหล�งนํ้าก็เป-นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําให+ฟอสฟอรัสปนเป56อนในแหล�งนํ้า   
(ศิริลักษณ& วงส&พิเชษฐ, 2555) แต�อย�างไรก็ตามปริมาณนํ้าเสียและของเสียที่เกิดข้ึนในฟาร&มเลี้ยงสัตว& 
หรือกาแต�ละประเภทจะมีปริมาณฟอสฟอรัสในปริมาณที่แตกต�างกันซึ่งข้ึนอยู�กับปiจจัยต�างๆ เช�น 
ชนิด จํานวน และขนาดของสัตว& ลักษณะอาหาร และวิธีการให+อาหาร ลักษณะโรงเรือนและระบบ
จัดการของเสีย วิธีการทําความสะอาดคอก และปริมาณนํ้าใช+ล+างหรือทําความสะอาด ซึ่งฟาร&มเลี้ยง
สุกรจะพบปริมาณของเสีย และนํ้าเสียสูงกว�าฟาร&มประเภทอื่นเน่ืองจากมีใช+ นํ้าปริมาณมาก
เช�นเดียวกับฟาร&มโคนม (ตารางที่ 2.7 บทที่ 2 ) นอกจากแหล�งกําเนิดฟอสฟอรัสที่สําคัญยังมาจากนํ้า
เสียและของเสียจากจากการเพาะเลี้ยงสัตว&นํ้า เช�น จากบ�อเลี้ยงปลาและบ�อเลี้ยงกุ+ง ของเสียจากการ
ขับถ�ายของสัตว&นํ้าจะมีฟอสฟอรัสเป-นองค&ประกอบค�อนข+างสูง ดังน้ันหากมีการให+ธาตุอาหาร
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ฟอสฟอรัสกับสัตว&นํ้าในปริมาณที่มากเกินจําเป-นส�งผลทําให+สัตว&นํ้าขับของเสียที่มีฟอสฟอฟอรัส
ส�วนเกินออกมาในปริมาณมากตามไปด+วย ซึ่งเป-นสาเหตุทําให+แหล�งนํ้าเกิดปiญหายูโทรฟ|เคช่ันและ
ส�งผลทําให+คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง (KIM et al., 1998) โดยปริมาณของฟอสฟอรัสที่เกิดจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว&นํ้าสามารถประเมินได+จากปริมาณอาหารที่ใช+เลี้ยงปลาและจํานวนฟอสฟอรัสทั้งหมดใน
อาหารปลา การย�อยของฟอสฟอรัสในอาหารปลา และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในปลา ซึ่ง
ความสัมพันธ&ดังกล�าวสามารถนํามาคํานวณอัตราของเสียที่เกิดจากฟอสฟอรัสในระบบการเลีย้งปลาได+ 
แต�อย�างไรก็ตามฟอสฟอรัสที่เกิดข้ึนดังกล�าวจะแตกต�างกันตามลักษณะการเพาะเลี้ยง ฤดูกาล ขนาด
และจํานวน รวมถึงช�วงวงจรในการเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงปลา Rainbow trout ในประเทศแคนนา
ดาจะมีปริมาณฟอสฟอรัสประมาณ  7-15 กิโลกรัมต�อมวลชีวภาพปลา 1  ตัน ซึ่งจะอยู�ในรูปออโธ
ฟอสเฟตประมาณ  4-6 กิโลกรัม (Canadian Science Advisory Secretariat, 2015) จากที่กล�าวมา
ข+างต+นทําให+กิจกรรมทางเกษตรกรรมเป-นแหล�งกําเนิดหลักที่ทําให+ฟอสฟอรัสปนเป56อนในแหล�งนํ้าสูง
กว�าแหล�งกําเนิดอื่น 

 
ตารางท่ี 4.44 ปริมาณมูลสัตว&ที่ขับถ�ายและส�วนประกอบของธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในมูลสัตว& 
 

ปริมาณมูลสัตว&ท่ีขับถ�าย
และส�วนประกอบของ

ธาตุอาหาร 
หน�วย 

ชนิดสัตว& (กิโลกรัม/ตัว)  
ไก� สุกร โคเน้ือ โคนม 

2 กก./ตัว 90 กก./ตัว 520 กก./ตัว 640 กก./ตัว 
สัตว0 1 ตัว      
- มูลสด กิโลกรัม/วัน 0.1 7 29 50 

ร+อยละ
นํ้าหนักตัว 

4.5 2 5 5 

- ปริมาณปiสสาวะ ร+อยละ
นํ้าหนักตัว 

- 3 4-5 4-5 

สัตว0นํ้าหนัก 100 
กิโลกรัม 

     

- มูลสด กิโลกรัม/วัน 5.6 7.0 6.4 7.81 

ตัน/ปw 3.22 2.24 2.06 2.85 
- ฟอสฟอรัส กิโลกรัม/ปw 25.3 11.0 4.1 - 
- ไนโตรเจน กิโลกรัม/ปw 33.3 18.5 13.8 - 

ท่ีมา : ศิริลักษณ& วงส&พิเชษฐ (2555) 
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3)  ผลกระทบของฟอสฟอรัสในระบบนิเวศทางนํ้าและมนุษย0  
   ฟอสฟอรัสเป-นธาตุอาหารที่สําคัญในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต           
ของสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะพืชนํ้าและสาหร�ายที่ต+องนําฟอสฟอรัสมาใช+ในการสร+างมวลชีวภาพ 
โดยในการสร+างมวลชีวภาพของสาหร�ายต+องการใช+ปริมาณคาร&บอนต�อไนโตรเจนต�อฟอสฟอรัส 
(C:N:P) เท�ากับ 41:7:1 แต�เน่ืองจากคาร&บอนไม�ใช�ธาตุที่จํากัดในการเจริญเติบโตของพืชนํ้าและ
สาหร�ายเช�นเดียวกันกับฟอสฟอรัสและไนโตรเจน โดยในแหล�งนํ้าสัดส�วนและปริมาณไนโตรเจน 
0.092   มิลลิกรัมต�อลิตร และปริมาณฟอสฟอรัส 0.013  มิลลิกรัมต�อลิตร  หรือสัดส�วน N : P เท�ากับ 
7 : 1 : จะเป-นสัดส�วนและปริมาณธาตุอาหารที่ทําให+สาหร�ายเจริญได+ปรกติ คือ มีปริมาณเซลล&
สาหร�ายใแหล�งนํ้า 1.45 มิลิกรัมต�อลิตร  แต�หากแหล�งนํ้ามีสัดส�วนของของไนโตรเจนต�อฟอสฟอรัส
เท�าเดิมแต�กลับมีปริมาณของไนโตรเจนเพิ่มเป-น 0.92 มิลิกรัมต�อลิตร และฟอสฟอรัสเพิ่มเป-น 0.13  มิ
ลิกรัมต�อลิตร จะมีผลทําให+ปริมาณเซลล&สาหร�ายในแหล�งนํ้าเพิ่มข้ึนเป-น 14.5 มิลลิกรัมต�อลิตร  ส�งทํา
ให+แหล�งนํ้าเกิดปiญหาจากปรากฏการณ&ยูโทรฟ|เคช่ันได+ (EPA, 1985)  ดังแสดงในตารางที่ 4.45 และ 
หากแหล�งนํ้ามีปริมาณออโธฟอสเฟตอยู�ในช�วง 0.08 - 0.10 มิลลิกรัมต�อลิตร จะมีผลทําให+เกิด 
ปรากฎการณ&ยูโทรฟ|เคช่ัน โดยสารประกอบฟอสฟอรัส 1 กิโลกรัม ทําให+สาหร�ายเซลล&เดียวมีจํานวน
เพิ่มถึง 700 กิโลกรัม ซึ่งเป-นสาเหตุทําให+สาหร�ายเจริญเติบโตของอย�างรวดเร็ว ซึ่งปริมาณมวลชีวภาพ
ของสาหร�ายที่เพิ่มข้ึนส�งผลทําให+ออกซิเจนในแหล�งนํ้าลดลง อีกทั้งเมื่อสาหร�ายเหล�าน้ีตายลงจะทําให+
แหล�งนํ้าเน�าเสียและต้ืนเขินเน่ืองจากการสะสมของซากพืชในแหล�งนํ้า ซึ่งผลกระทบของปiญหา
ปรากฏการณ&ยูโทรฟ|เคช่ันที่เกิดจากฟอสฟอรัสจะมีลักษณะเช�นเดียวกันสาเหตุที่เกิดจากไนโตรเจน
ปนเป56อนในแหล�งนํ้า  (ตารางที่ 4.41) สําหรับความเป-นพิษของฟอสฟอรัสต�อสัตว&นํ้า พบว�าฟอสฟอรัส
ไม�มีความเป-นพิษโดยตรงต�อสัตว&นํ้า แต�สัตว&นํ้าจะได+รับผลกระทบทางอ+อมเน่ืองจากฟอสฟอรัสใน
แหล�งนํ้าทําให+เกิดยูโทรฟ|เคช่ัน ซึ่งมีผลทําให+ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในแหล�งนํ้ามีลดลงซึง่ส�งผลต�อ
การดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าและอาจทําให+สัตว&นํ้าตายได+  
 
ตารางท่ี 4.45  ปริมาณและสัดส�วนไนโตรเจนที่มีผลต�อการเจริญเติบโตของสาหร�ายในแหล�งนํ้า 
 

ฟอสฟอรัส 
(mg/L) 

ไนโตรเจน 
(mg/L) 

เซลล0สาหร�าย 
(mg/L) 

การเกิดปรากฏการณ0
ยูโทรชัน 

0.013 0.092 1.45 ยังไม�เกิดปiญหา 
0.13 0.92 14.5 เริ่มเกิดปiญหา 
1.3 9.2 145 เริ่มเกิดปiญหารุนแรง 

ท่ีมา: EPA (1985) 

4) การวัดและประเมินปริมาณฟอสฟอรัสของคุณภาพนํ้า 
ฟอสฟอรัสเป-นธาตุที่มีความสําคัญต�อการหมุนเวียนทางชีวภาพในแหล�งนํ้า 

รวมถึงเป-นพารามิเตอร&คุณภาพนํ้าพื้นฐานในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพนํ้า ซึ่งปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่พบในแหล� ง นํ้าในปริมาณสู งสามารใช+บ� ง ช้ี ถึงการปนเป56 อนของธาตุอาหาร                
และการเกิดสภาวะยูโทรฟ|กในแหล�งนํ้าได+ ดังน้ัน การทราบระดับของฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้าสามารถ
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นํามาใช+ประเมินการเจริญเติบโตของสาหร�ายในนํ้าได+ ซึ่งข+อมูลที่ได+สามารถนํามาใช+ประกอบการ
วางแผนจัดการใช+ในการจัดการคุณภาพนํ้าแหล�งนํ้าธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล�งที่ใช+สําหรับการอุปโภค
บริโภค สําหรับการวิเคราะห&ปริมาณฟอสฟอรัสในนํ้าโดยส�วนใหญ�จะวัดในรูปของออโธฟอสเฟตและ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดในนํ้า (Total phosphorus) ดังน้ี 

(4.1) การวิเคราะห&ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในนํ้า เป-นการวิเคราะห&หาปริมาณ
ฟอสฟอสในนํ้าทั้งในรูปอินทรีย&อนินทรีย&ฟอสเฟต ซึ่งวิธีน้ีวิเคราะห&เพื่อแยกตัวอย�างอินทรีย&ฟอสเฟต
อออกจากฟอสฟอรัสทั้งหมด ซึ่งการย�อยสลายอินทรีย&ฟอสเฟตออกจากตัวอย�างทําได+ โดย 
การออกซิไดซ&ด+วยกรดเข+มข+นที่อุณหภูมิสูง หลังน้ันทิ้งไว+ให+เย็นในตู+ดูดควันพิษ (Fume hood) 
จากน้ันทําการกรองผ�านกระดาษกรองใยแก+ว (GF/A) ขนาดเส+นผ�าศูนย&กลาง 0.45 ไมครอน และนํา
ตัวอย�างที่ผ�านการกรองไปพัฒนาสี และวัดค�าดูดกลืนแสง หลังจากน้ันนําค�าที่ ได+มาคํานวณ
ผลเปรียบเทียบกับสมการเส+นตรงของกราฟสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส  

(4.2) การวิเคราะห&ปริมาณออโธฟอสเฟตในนํ้า โดยวิธีการเทียบสี (Colorimetric 
method)  ที่นิยมใช+ในการวิเคราะห& ได+แก� 

(4.2.1) วิธีกรดแวนนาโดโมลิบโดฟอสฟอริค (Vanadomolybdophos -
phoric acid method)  หลักการในการวิเคราะห& คือ ในสภาวะที่เป-นกรดแอมโมเนียโมลิบเดตจะทํา
ปฏิกริยากับออโธฟอสเฟตเกิดเป-นกรดโมลิบโดฟอสฟอริค (Molybdophosphoric acid) เมื่อมี 
แวนนาเดียมอิออน จะเกิดสีเหลืองจากกรดแวนาโดโมลิบโดฟอสฟอริค (vanadomolybdophos-
phoic acid) โดยความเข+มของสีจะเป-นปฎิภาคโดยตรงกับปริมาณออโธฟอสเฟตในนํ้า หลังจากน้ันนํา
ตัวอย�างไปไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแส 400-490 นาโนเมตร บันทึกค�าดูดกลืนแสงและ
คํานวณผลเปรียบเทียบกับสมการเส+นตรงของกราฟสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส ซึ่งวิธีน้ีเหมาะ
สําหรับตัวอย�างนํ้าที่มีฟอสฟอรัสอยู�ในช�วง 1- 20 มิลลิกรัมต�อลิตร     

(4.2.2) วิธีกรดแอสคอร&บิก (Acorbic acid method ) โดยหลัการวเคราะห&
คือ แอมโมเนียมโมลิบเดต (Ammonium molybdate) และ โปแตสเซียมแอนติโมนิลตาเตรต
(Potassium antimonyl artrate) จะทําปฎิกริยากับออร&โธฟอสเฟตในสภาวะที่เป-นกรดซึ่งถูกริดิวซ&
โดยกรดแอสคอร&บิคได+สีโมลิบดีนัมบลู (Molydenum blue) และนําตัวอย�างที่ได+ไปวัดค�าดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่นแสง 880 นาโนเมตร บันทึกค�าดูดกลืนแสง และคํานวณผลเปรียบเทียบกับ 
สมการเส+นตรงของกราฟสารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส ซึ่งวิธีน้ีเหมาะสําหรับตัวอย�างนํ้าที่มี
ฟอสฟอรัสอยู�ในช�วง 0.01- 6 มิลลิกรัมต�อลิตร  

สําหรับการประเมินปริมาณฟอสฟอรัสต�อคุณภาพนํ้า แหล�งนํ้าธรรมชาติ
โดยทั่วไปจะพบปริมาณในรูปฟอสฟอรัสทั้งหมดตํ่ากว�า 0.01 มิลลิกรัมต�อลิตร และอยู�ในรูป 
ออโธฟอสเฟตนช�วง 0.005-0.05 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสที่พบในแหล�งนํ้าจะแตกต�าง
ไปตามลักษณะของแหล�งนํ้า เช�น ในทะเลสาบโอลิโกโทรฟ|กจะมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู�ในช�วง 0.004-
0.01 มิลลิกรัมต�อลิตร ส�วนทะเลสาบเมโซโทรฟ|กจะมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู�ในช�วง 0.01-- 
0.03 มิลลิกรัมต�อลิตร และในทะสาบแบบยูโทรฟ|กจะมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู�ในช�วง 0.03 - 
0.10 มิลลิกรัมต�อลิตร หากแหล�งนํ้ามีปริมาณฟอสฟอรัสสูงเกิน 0.6 มิลลิกรัมกรัมต�อลิตรจะทําให+
แหล�งนํ้าเกิดมลพิษ  โดยการประเมินปริมาณฟอสฟอรัสในนํ้าต�อคุณภาพนํ้าแสดงดดังตารางที่ 4.46 
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ตารางท่ี 4.46 การประเมินปรมิาณฟอสฟอรัสต�อคุณภาพนํ้า  
  

ปริมาณฟอสฟอรัส 
(mg/L) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ข(อเสนอแนะ 

ต่ํากว�า 0.01 แหล�งนํ้าธรรมชาติท่ัวไป แหล�งนํ้าธรรมชาติ 
ไม�เกิน 0.03 ระดับท่ีป>องกันและควบคุมปiญหาการเส่ือมโทรม 

ของแหล�งนํ้า 
กิจกรรมการเพาะเล้ียง 
สัตว&นํ้า 

สูงกว�า 0.6 เกิดมลพิษ แหล�งนํ้าอาจเกิดปiญหา 
0.001 เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า เกณฑ&คุณภาพคุ+มครองสัตว&

นํ้าจืด (2530) 
มากกว�า 0.10 ยูโทรฟ|เคชั่น CCME (2004) 

0.015 คุณภาพนํ้าเหมาะสมในการใช+อุปโภค (EPA Regoin 4) 
0.025 เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า 
0.05 ทะเลสาบ 
0.02 ทะเลสาบในเทือกเขา 
0.4 นํ้าท้ิงจาการเพาะเล้ียงสัตว&นํ้าชายฝi�งทะเล 

0.004 - 0.01 ทะเลสาบโอลิโกโทร Shock
 
and Pratt (2003)  

 0.01- 0.03 ทะเลสาบเมโซโทรฟ|ก 
0.03-0.10 ทะสาบแบบยูโทรฟ|ก 

 

4.8 โลหะหนัก  
โลหะหนัก (Heavy metal) คือ สารที่มีความถ�วงจําเพาะมากว�า 5 เท�าเมื่อเทียบกับนํ้าที่มี

ความถ�วงจําเพาะเท�ากับ 1 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป-นธาตุกลุ�มโลหะทรานซิช่ันที่อยู�ในคาบที่ 4 
และ 5 ในตารางธาตุ ซึ่งมีเลขอะตอมมิคระหว�าง 22 - 33 และ 40 - 52 ซึ่งรวมถึงธาตุที่อยู�ใน 
แลนทาไนล& (Lanthanite series)  และกลุ�มแอคติไนด& (Actinide seriess) โลหะหนักเป-นโลหะที่มี
ความเป-นพิษต�อระบบชีววิทยารวมทั้งมีผลต�อระบบชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โลหะหนักแบ�งออกเป-น  
2 กลุ�ม  คือ (1) กลุ�มโลหะที่เป-นประโยชน&ต�อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ได+แก� ทองแดง (Copper: 
Cu) สังกะสี  (Zinc : Zn) โครเมียม (Chromium: Cr) นิกเกิล (Nickel: Ni) โคบอล (Cobalt: Co) 
เหล็ก (Iron :Fe) และโมลิบดีนัม ( Molybdenum: Mo) เป-นต+น ความเป-นพิษถูกทําให+เปลี่ยนแปลง
หรือเกิดความเป-นพิษเมื่อมีความเข+มข+นที่สูง  และหากหากคลาดแคลนจะทําให+เกิดผลกระทบ ต�อ
สิ่งมีชีวิตแต�หากมีความเข+มข+นที่สูงเกินความจําเป-นจะเป-นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต และ (2)  กลุ�มโลหะ
หนักที่ไม�มีความจําเป-นต�อสิ่งมีชีวิต ได+แก� อะลูมิเนียม (Alluminium: Al) แคดเมียม (Cadmium: Cd) 
สารหนู (Arsenic : AS) และปรอท (Mercury : Hg)  เป-นต+น หากอยู�ในรูปอนินทรีย&อย�างง�ายจะมี
ความเป-นพิษต�อสัตว&นํ้ามากกว�าในรูปของโลหะอนินทรีย&เชิงซ+อนหรือสารประกอบอินทรีย& โลหะหนัก
ในกลุ�มน้ีเมื่อความเข+มข+นเพิ่มสูงข้ึนก็จะมีความเป-นพิษเพิ่มข้ึน (Shah et al., 2009  Khaled, 2009)  
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 ในแหล�งนํ้าธรรมชาติจะพบความเข+มข+นของโลหะหนักน+อยมากระดับนาโนกรัมต�อลิตร 
(ng/L) หรือมิลลิกรัมต�อลิตร (mg/L) แต�ปiจจุบันการเพิ่มข้ึนของประชากร การพัฒนาและเพิ่มข้ึนของ
ชุมชนเมือง การขยายตัวทางด+านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การสํารวจและแสวงหาประโยชน&จาก
ธรรมชาติ การขยายตัวของระบบชลประทาน และการทําเกษตรกรรมสมัยใหม� ส�งผลทําให+โลหะหนัก
เกิดปนเป56อนและตกค+างในแหล�งนํ้าและสัตว&นํ้าในหลายพื้นที่ทั่วโลก และก�อให+เกิดผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล+อมและมนุษย&อย�างมาก ทําให+ปiญหาการปนเป56อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล+อมเป-นปiญหาที่
เพิ่มสูงข้ึนอย�างมีนัยสําคัญในปiจจุบัน (Jaishankar et al., 2014; Nagajyoti et  al., 2010)  

4.8.1 แหล�งท่ีมาของโลหะหนัก 
โลหะหนักที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ามาจากทั้งแหล�งกําเนิดทางธรรมชาติ คือ จาก

องค&ประกอบในเปลือกโลก หิน และวัตถุต+นกําเนิดดิน อีกทั้งยังมีแหล�งกําเนิดมาจากกิจกรรมของ
มนุษย& ที่ เกิดจากการะบายเสียลงสู�แหล�งนํ้าโดยตรง ซึ่งนํ้าเสียส�วนใหญ�จะมีองค&ประกอบของ 
โลหะหนัก เช�น สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก และสังกะสี ซึ่งโลหะหนักเหล�าน้ี
ก�อให+เกิดผลกระทบต�อสุขภาพและสิ่งแวดล+อมอย�างมาก (Mohammad et al., 2015) นอกจากน้ี
จากการ ตกสะสมแบบเปwยก  (Wet deposition) การตกสะสมแบบแห+ง (Dry deposition) และ 
การชะล+างของฝนจากพื้นดินจากกิจกรรมการใช+ประโยชน&ที่ดินต�าง ๆ เป-นเส+นทางอ+อมที่ทําให+ 
โลหะหนักเกิดแพร�กระจายลงแหล�งนํ้า โลหะหนักในที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้า งมาจาก 2 แหล�งกําเนิด 
ดังน้ี 

1) แหล�งกําเนิดจากธรรมชาติ โลหะหนักมีอยู�แล+วตามตามธรรมชาติเน่ืองจากเป-น
องค์ประกอบในเปลือกโลก หิน และวัตถุต+นกําเนิดดิน  ซึ่งจะมีปริมาณและชนิดโลหะหนักแตกต�างกัน

ตามวัตถุต+นกําเ นิด เช�น ในหินตะกอนและสินแร�สังกะสีจะพบแคดเมียมอยู�ในช�วง 0.1 -  
2.5 ไมโครกรัมต�อกรัม และ 500 ไมโครกรัมต�อกรัม  ตามลําดับ และในหินตะกอนจะมีพบปริมาณ
โลหะหนักสูงกว�าในหินอัคนี แสดงดังตารางที่  4. 47   ดังน้ันการกร�อนของดินหรือ การผุกร�อนของของ
หินหรือดินที่มีโลหะหนักเป-นองค&ประกอบจะเป-นเส+นทางที่ทําให+โลหะหนักแพร�กระจายลงสู� 
แหล�งนํ้า นอกจากน้ีการเลื่อนตัวของเปลือกโลก การเกิดไฟ>ไหม+ป�า และภูเขาไฟระเบิดยังเป-นอีกเส+
รทางหน่ึงที่มําให+โลหะหนักแพร�กระจายลงสู�แหบ�งนํ้า โดยเฉพาะการระเบิดของภูเขาไฟเป-น
แหล�งกําเนิดทางธรรมชาติขนาดใหญ�ที่ทําให+เกิดการแพร�กระจายของโลหะหนักสู�สิ่งแวดล+อม  แต�
อย�างไรก็ในกรณีน้ีเกิดข้ึนไม�บ�อยนักซึ่งปริมาณ และความเข+มข+นของโลหะหนักที่เกิดข้ึนชนิดของโลหะ
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  ความต�อเน่ืองของการแพร�จากแหล�งกําเนิด ความร+อนใต+พิภพ และ
การไหลของแมกมา  (FAO, 1992) 
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ตารางท่ี 4.47 ปริมาณโลหะหนัก (มิลลิกรัมต�อลิตร) ที่พบในวัตถุต+นกําเนิดดิน  
 

โลหะหนัก วัตถุต(นกําเนิดดิน  
 หินอัคนี หินตะกอน 

 สารหนู (As) 2 7 
 แคดเมียม (Cd) 0.2 0.3 
 ทองแดง (Cu) 55 57 
 ปรอท (Hg) 0.08 0.4 
 ตะกั่ว (Pb) 12 20 
 สังกะสี (Zn) 70 80 
 โครเมียม (Cr) 100 160 

 ที่มา: สํานักงานพัฒนาระบบข+อมูลข�าวสารสุขภาพ (2557) 
 

2) แหล�งกําเนิดจากกิจกรรมของมนุษย0  นํ้าเสียและของเสียจากกิจกรรมการใช+
ประโยชน&ของมนุษย& เช�น นํ้าเสียจากการทําเหมืองแร�โดยเฉพาะเหมืองแร�ฉีด นํ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นํ้าเสียชุมชน หรือเกิดจากการชะล+างของฝนจากพื้นที่หรือชุมชนเมือง เกษตรกรรมที่มี
การใช+สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ที่มีโลหะหนักเป-นองค&ประกอบ รวมถึงปุ�ยเคมีซึ่งมีโลหะหนักหรือ
ปนปนเป56อนเช�น ยากําจัดวัชพืช และสารกําจัดหอยหรือสาหร�ายจะมีทองแดงเป-นองค&ประกอบ และ              
ปุ�ยฟอสแฟตจะมีการปนเป56อนของแคดเมียม เป-นต+น โดยจากการศึกษาของ Luo et al. (2009) และ 
Wu (2010) พบว�าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&โดยทั่วไปจะมีองค&ประกอบของแคดเมียม ปรอท และ
ตะกั่ว โดยเฉพาะทองแดงและสังกะสีจะพบการตกค+างในปริมาณที่สูงในพื้นที่ทําเกษตรกรรม 
เน่ืองจากเป-นองค&ประกอบในย�าฆ�าหญ+า เช�นเดียวกันจากการศึกษาของ US. EPA, (2008) และ 
Zarcinar et al.(2004) ที่อธิบายว�าปุ�ยฟอสเฟตมีการปนเป56อนของแคดเมียมมากที่สุด นอกจากน้ียัง
พบทองแดงสังกะสี สารหนู และสังกะสีในปริมาณที่สูง นอกจากแหล�งกําเนิดของโลหะหนักที่สําคัญยัง
เกิดการแพร�กระจายจากบรรยากาศ เช�น การเผาไหม+เช้ือเพลิง เตาเผาขยะ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
กิจกรรมป|โตรเคมีป|โตรเลียม แสดงดังตารางที่ 4.48 โดยเฉพาะการทําเหมืองแร�และโรงงาน
อุตสาหกรรมเป-นแหล�งกําเนิดหลักที่ศักยภาพทําให+โลหะหนักปนเป56อนในแหล�งนํ้ามากที่สุด โดย Guan 
et al. (2014) พบว�าาการทําเหมืองแร�ในประเทศจีน มีผลทําให+โลหะหนัก เช�น สารหนู โครเมียม 
แคดเมียม นิเกิล ตะกั่ว และปรอท  แพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้า  สอดคล+องกับการศึกษาของ Muibat 
et al (2016) ที่พบว�านํ้าเสียจากการทําเหมืองแร�ทองคําจะมีแคดเมียมปนเป56อนอยู�แคดเมียมอยู� 
ในช�วง 6.4 - 11.7 มิลลิกรัมต�อลิตร สังกะสีอยู�ในช�วง  8.9 - 65.7 มิลลิกรัมต�อลิตร ตะกั่วอยู�ในช�วง 
80 -150  มิลลิกรัมต�อลิตร สารหนูอยู�ในช�วง 1,752 - 8,305  มิลลิกรัมต�อลิตร นิเกิลอยู�ในช�วง 583 - 
11,200 มิลลิกรัมต�อลิตร และทองแดงอยู�ในช�วง 100 -1,920  มิลลิกรัมต�อลิตร และโครเมียมมีค�า
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เท�ากับ 486 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งปริมาณที่พบมีปริมาณที่สูงมากกว�าที่พบตามธรรมชาติมาก ดังน้ันจะ
เห็นได+ว�ากิจกรรมของมนุษย&เป-นแหล�งกําเนิดที่สําคัญที่มีผลทําให+โลหะหนักเกิดการปนในแหล�งนํ้า 

ตารางท่ี 4.48 โลหะหนักที่เกิดจากกิจกรรมการใช+ประโยชน&ของมนุษย&ประเภทต�าง ๆ  

การใช+ประโยชน& โลหะหนักที่พบ 
ผลิตแบตเตอรี่ และอิเล็กทรอนิกส& Cd, Hg, Pb, Zn, Mn, Ni, 
การผลิตสีย+อม และผลิตสี Ti, Cd, Hg, Pb, Zn, Mn, Cr, Al, As, Cu, Fe 
โลหะและอัลลอยด& Cd, As, Pb, Zn, Mn, Sn, Ni, Cu 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& As, Hg, Pb, Cu, Sn, Zn, Mn 
ตัวเร�งปฎิกิริยา (Catalysts) Ni, Hg, Pb, Cu, Sn 
ผลิตเครื่องแก+ว As, Mn, Sn 
ปุ�ยเคมี Cd, Hg, Pb, Al, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn 
ผลิตพลาสติก Cd, Pb 
ทันตกรรมและเครื่องสําอางค& Hg, Sn 
ผลิตเครื่องหนัง Cr, Fe, Al 
โรงกลั่น Ni, V, Pb, Fe, Mn, Zn 
นํ้ามันเช้ือเพลิง Ni, Hg, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd 
ที่มา: Biney et al., (2016) 

 4.8.2 การแพร�กระจายของโลหะหนักในแหล�งนํ้า 
โลหะหนักที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้ามีหลายรูปทั้งรูปเคมีที่ละลายนํ้าได+ อนุภาค หรือ

รวมกันเป-นรูปทางเคมีที่มีความซับซ+อน และเกิดการสะสมใน 3 ตัวกลาง ได+แก� นํ้า ตะกอนดินท+องนํ้า 
และสิ่งมีชีวิต กระบวนการที่มีผลต�อการเคลื่อนย+ายและสะสมของโลหะหนักสู�ตัวกลาง  ดังกล�าว ได+แก� 
การละลายนํ้าของโลหะหนัก การตกตะกอนของโลหะหนัก การแบ�งส�วนของสาร     ในช้ันนํ้า การ
กระจาย (Dispersion) การตกตะกอน การดูดซับและการคายกลับของโลหะหนักระหว�างนํ้าและ
ต ะ ก อ น ดิ น ท+ อ ง นํ้ า แ ล ะ บ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง เ ค มี  ซึ่ ง ส� ง ผ ล ทํ า ใ ห+ โ ล ห ะ ห นั ก เ กิ ด 
การเคลื่อนนย+ายและสะสมในตัวกลางแต�ละชนิด ดังน้ี 

1) การสะสมของโลหะหนักนํ้า โลหะหนักที่สะสมในนํ้าจะอยู�ทั้งในรูปที่ละลายนํ้าได+
และรูปสารแขวนลอย ซึ่งสารดังกล�าวจะเกิดการสะสมทั้งในส�วนของนํ้าและในส�วนของแข็งแขวนลอย
ในนํ้า เช�น อนุภาคดินเหนียว สารอินทรีย& หรือตะกอนดิน เป-นต+น  ซึ่งส�วนน้ีจะพบปริมาณโลหะหนักที่
สะสมสูงกว�าในส�วนของนํ้า เน่ืองจากของแข็งแขวนลอยมีคุณสมบัติดูดยึดโลหะหนักได+ดี เช�น 
แร�ดินเหนียวที่มีประจุลบทําให+ดูดยึดกับโลหะหนักที่มีประจุบวกได+ดี (อธิบายเพิ่มเติมในส�วนตะกอน
ดินท+องนํ้า) แต�อย�างไรก็ตามการสะสมในของโลหะหนักในส�วนของนํ้าจะมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับ
หลายปiจจัย เช�น พีเอช ค�ารีดlอก หรืออุณหภูมิ เป-นต+น นอกจากน้ีการเคลื่อนที่ของนํ้าในแหล�งนํ้ายังมี
ผลทําให+ตะกอนดินท+องนํ้าเกิดการลอยตัวข้ึนสู�ผิวนํ้าส�งผลทําให+เกิดกระบวนการดูดซับและการคายกบั   
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ของโลหะหนักระหว�างนํ้าและตะกอนดินท+องนํ้า ทําให+โลหะหนักที่อยู�ในนํ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนย+ายอยู�ตลอด 

2) การสะสมของโลหหนักในตะกอนดินท(องนํ้า โลหะหนักเมื่อลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิด
การสะสมในส�วนที่เป-นของแข็งในนํ้า คือ ส�วนของแข็งในนํ้าและตะกอนดินท+องนํ้า ซึ่งเกิดจาก  
4 กระบวนการ คือ (1) การดูดซับ  (2) การตกตะกอนของเหล็ก แมงกานีสออกไซด&ทําให+เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคาร&บอเนตและซัลไฟด&ซึ่งมีผลทําให+โลหะหนักดูดซับในตะกอนดินได+ลดลง (3)  ความ
ซับซับของโมเลกุลของอินทรีย&วัตถุ และ (4) โครงสร+างของผลึกแร�  โดยการดูดซับเป-นกระบวนการ
สําคัญที่ทําให+โลหะหนักเกิดการเคลื่อนย+ายและเกิดการสะสมทั้งแบบช่ัวคราวหรือถาวรในส�วนของ
ตะกอนดินท+องนํ้า อีกทั้งกิจกรรมของจุลินทรีย&และกระบวนการรีดlอกซ& จะมีผลต�อการเปลี่ยนแปลง
และสัดส�วนของโลหะหนักในตะกอนดินท+องนํ้าและช�องว�างของนํ้า (Forsner, 1987)  สภาวะรีดlอกซ& 
(Redox condition) ในตะกอนท+องนํ้าภายใต+สภาวะที่มีออกซิเจนจะเป-นช�วงที่สําคัญมาก  เน่ืองจาก
เป-นช�วงที่โลหะหนักสามารถรับเหล็กไฮดรัส  (Hydrous  iron) และแมงกานีสออกไซด& (Manganese 
oxide)  ได+ดี ซึ่งปฏิริยาดังกล�าวส�งผลต�อความสามารถในการดูดซับโลหะที่สามารถแลกเปลี่ยนได+ 
หรือการยึดเหน่ียวของโลหะกับพวกคาร&บอเนต อินทรีย&สาร หรือส�วนของซัลไฟด&กับตะกอนดินท+องนํ้า 
(Lee and Jonese, 1984, Forstner, 1990)  แต�หากตะกอนดินท+องนํ้าที่อยู�ลึกมากอาจทําให+เกิด
การขาดแคลนออกซิเจนซึ่งจะมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงรูปทางเคมีของโลหะ เช�น เหล็กและแมงกานีส  
การลดลงของออกซิเจนมีผลทําให+การยึดกันของออกไซด&ของเหล็กและแมงกานีส  โดยเหล็ก (III) 
ไฮดรัสออกไซด&จะมีปริมาณลดลงมากกว�าหล็ก (II) ที่อยู�ในรูปที่ละลายนํ้า และแมงกานีสมีปริมาณ
ลดลงอย�างรวดเร็วกว�าเหล็กโดยเฉพาะในส�วนของช�องว�างของนํ้า ซึ่งอัตราการเกิดออกซิเดชันของ
แมงกานีสจะเกิดได+ช+ากว�าเหล็ก ดังน้ันแมงกานีสจึงสามารถเคลื่อนย+ายไปในส�วนที่มีออกซิเจนได+อย�าง
รวดเร็ว (Oscarson et al., 1993)  

แต�อย�างไรก็ตามการสะสมของโลหะหนักในตะกอนดินท+องนํ้าจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�
องค&ประกอบในตะกอนดินท+องนํ้า รวมถึงปiจจัยของสภาพแวดล+อม เช�น พีเอช อุณหภูมิ หรือ
กิจกรรมของสิ่งมีชีวิต และคุณสมบัติของโลหะหนักแต�ละชนิด (Gribbs  1973) โดยจากการศึกษา
ของ Thongra-ar และ Klerk et al (2012) พบว�าค�าพีเอช และปริมาณทรายที่เป-นองค&ประกอบใน
ตะกอนดินท+องนํ้า จะมีสหสัมพันธ&ทางด+านลบกับปริมาณโลหะหนัก รวมถึงจะมีผลต�อการดูดซับของ
โลหะหนักในส�วนระหว�างดินตะกอนดินท+องนํ้ากับส�วนของนํ้า ซึ่งในสภาพเป-นกรดโลหะหนักจะถูก
เคลื่อนย+ายจากส�วนที่เป-นของแข็ง (Solid phase) ไปส�วนของเหลว (Liquid  phase) ทําให+นํ้ามี
ค ว า ม เ ข+ ม ข+ น ข อ ง อิ อ อ น อิ ส ร ะ เ พิ่ ม ข้ึ น มี ผ ล ทํ า ใ ห+ ก า ร ส ะ ส ม ข อ ง โ ล ห ะ ห นั ก ใ น 
ตะกอนดินท+องนํ้าลดลง 

ในแหล�งนํ้าจะเกิดการสะสมของโลหะหนักในในตะกอนดินท+องนํ้าจะสัดส�วนที่สูงกว�า 
ในนํ้าและสัตว&นํ้า เน่ืองจากคุณสมบัติของตะกอนดินท+องนํ้าที่องค&ประกอบของแร�ดินเนียวและ
อินทรีย&วัตถุ ซึ่งจากองค&ประกอบดังกล�าวมีผลทําให+โลหะหนักเกิดการสะสมในตะกอนท+องนํ้าได+
ดีกว�าในตัวกลางอื่น เน่ืองจากแร�ดินเหนียวเป-นอนินทรียสารที่มีรูปร�างแบบบาง มีขนาดอนุภาคเล็ก 
แต�มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว�าอนุภาคขนาดอื่น อีกทั้งมีประจุลบที่เกิดจากการแตกหักของผลึกหรือ
สารประกอบของโครงสร+างภายในผลึกที่ประกอบเป-นดินเหนียว จึงทําให+ดินเหนียวสามารถที่จะดูด
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ยึดประจุบวกไว+ที่ผิวได+ดี (คณาจารย&ภาควิชาปฐพีศาสตร&, 2541) ซึ่งการดูดยึดโลหะหนักของดิน
เหนียวจะแตกต�างกัน ตามขนาดประจุหรือความเข+มข+นของแคตอิออน นอกจากน้ันความสามารถใน
การดูดยึดธาตุประจุบวกจะมากหรือน+อยจะข้ึนอยู�กับค�าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(Cation exchange capacity :CEC)  โดยการศึกษาของ McBride (1994) พบว�าตะกอนดินท+องนํ้า
ที่มีดินเหนียวสูงจะมีความสามารถในการดูดยึด โลหะหนักได+มากกว�าในตะกอนดินท+องนํ้าที่มีดิน
เหนียวตํ่า อีกทั้งอินทรียวัตถุในตะกอนดินท+องนํ้าเป-นอีกปiจจัยสําคัญที่มีผลต�อการดูดซับโลหะหนัก
รวมถึงมีผลต�อสภาพพร+อมใช+ทางชีวภาพของสารมลพิษต�าง ๆ (Hoss et  al., 2001; Zhoung and 
Wang, 2008)  เน่ืองจากคุณสมบัติของอินทรียวัตถุที่มีขนาดอนุภาคเล็ก และมีลักษณะเป-น
คอลลอยด&จึงมีพื้นที่ผิวในการดูดซับสารต�าง ๆ ได+มาก โดยาอินทรียวัตถุจะสามารถดูดซับสารต�าง ๆ 
สูงกว�าคอลลอยด&ชนิดอื่นประมาณ 2- 30 เท�า ซึ่งการที่อินทรียวัตถุมีความสามารถในการดูดซับพวก
แคตอิออนได+ดีเน่ืองจากมีประจุลบอยู�จํานวนมากซึ่งส�วนใหญ�เกิดมากจากสารประกอบหมูคาร&บอก
ซิล (Carboxylic group) และหมู�ฟ|นิล (Phenolic group) นอกจากน้ีอินทรียวัตถุบางส�วนมีประจุ
บวกซึ่งมักเกิดจากการเติมโปรตอนของหมูเอมีน (Amine group) บนอนุภาคอินทรียวัตถุทําให+
สามารถดูดยึดแอนไอออนได+ดี (Son et al., 2007) การที่โลหะหนักถูกดูดยึดที่โครงสร+างผลึกของแร�
และอินทรีย&วัตถุทําให+โลหะหนักที่สะมอยู�ในตะกอนดินท+องนํ้าอยู�ทั้งสภาพพร+อมใช+ (Available)  
และสภาพที่ไม�พร+อมใช+ (Unvailable) โลหะหนักในสภาพพร+อมใช+จะเป-นรูปที่สามารถเคลื่อย+ายได+ดี  
ซึ่งส�งผลต�อสภาพพร+อมใช+ทางชีวภาพ(Bio-available) ของสิ่งมีชีวิต โดยการเคลื่อนย+ายของโลหะ
หนักดังกล�าวจะมากหรือน+อยข้ึนอยู�กับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพและเคมีของ 
ตะกอนดินท+องนํ้าและนํ้า  โดยการศึกษาของ Goedkoop et al. (2003 ) และ Hoss et al. (2001)  
อธิบายว�าอินทรียวัตถุในตะกอนดินท+องนํ้าจะเป-นบริเวณที่โลหะหนักถูกยึดไว+หากตะกอนดินท+องนํ้า
มีอนุภาคที่เป-นของแข็งสูงทําให+มีสภาพพร+อมใช+ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสูงข้ึนด+วย ซึ่งมีผลทํา 
โลหะหนักเกิดความเป-นพิษสูงต�อสัตว&นํ้า 

3) การสะสมของโลหะหนักในสิ่งมีชีวิตในนํ้า สัตว&นํ้าและพืชนํ้าเกิดการสะสม      
โลหะหนักได+ทั้งทางตรงและทางอ+อม ผ�านการดูดซับโลหะหนักผ�านทางรากพืชโดยตรง หรือจาก 
การแพร�และการดูดซึมโลหะหนักในรูปที่ละลายนํ้าเข+าสู�สิ่งมีชีวิต รวมถึงะพฤติกรรมการกินอาหาร 
และลําดับการบริโภคในห�วงโซ�อาหาร ส�งผลทําให+โลหะหนักเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
แต�อย�างไรก็ตามปริมาณกโลหะหนักที่สะสในสัตว&นํ้าจะมากน+อยข้ึนอยู�กับความเข+มข+นของโลหะหนัก
ในแหล�งนํ้า ชนิดของสัตว&นํ้า ระยะเวลาการได+รับพิษ รวมถึงสภาพแวดล+อมในแหล�งนํ้า  

การดูดซับโลหะหนักผ�านทางรากพืชโดยตรง และการแพร�และการดูดซึมโลหะหนัก
ในรูปที่ละลายนํ้าผ�านทางเย่ือหุ+มเซลล&ส�งทําให+เกิดการสะสมของโลหะหนักในแพลงก&ตอนพืช  
 (ภาพที่ 4.44) โดย Du Liing et al (2009) อธิบายว�าการดูดซึมโลหะหนักผ�านทางรากพืชส�งผลทํา
ให+โลหะหนักเกิดการสะสมในพืชนํ้า นอกจากน้ีความสัมพันธ&ระหว�างรากพืชและจุลินทรีย&มีผลทําให+
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล+อมในแหล�งนํ้าเล็กน+อย (1 เซนติเมตรจากรากพืชข้ึนไป) จะมผีล
ทําให+ปริมาณโลหะหนักเพิ่มสูงข้ึนและง�ายในการแลกเปลี่ยนกับส�วนต�างๆ  (Du Liing et al., 2009)   
และจากการศึกษาสัดส�วนการแพร�กระจายของโลหะหนักในแพลงก&ตอนพืช โดย Fisher et al. 
(1984) และ Yap et al (2004)  พบว�าแพลงก&ตอนพืชมีการสะสมของโลหะหนักในปริมาณที่สูง
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เน่ืองจากการดูดซึมโลหะหนักในรูปที่ละลายนํ้าเข+าสู�เหย่ือหุ+มเซลล&ของแพลงก&ตอนพืช ส�งผลทําให+
สัดส�วนความเข+มข+นของสารเคมีในสิ่งมีชีวิตหรือเน้ือเย่ือของสิ่งมีชีวิตต�อความเข+มข+นในสิ่งแวดล+อมที่
เป-นตัวกลาง  (Bioconcentration factor :BCF)  ของโลหะหนักในแพลงก&ตอนพืช Thalassiosira 
pseudonana, Dunaliella tertiolecta, Emiliania huxleyi และ Oscillatona woronichinii   
มีค�า BCF ของโลหะเงินเท�ากับ  104 แคดเมียมเท�ากับ 103 ปรอทอยู�ในช�วง   104  - 1045  และ
สังกะสีอยู�ช�วง 102 -103  ดังน้ันหากเกิดการสะสมของโลหะหนักในพืชนํ้าและแพลงก&ตอนซึ่งเป-น 
ผู+ผลิต จะมีศักยภาพทําให+ผู+บริโภคลําดับถัดไปเกิดการสะสมและได+รับเป-นพิษจากโลหะหนักได+
ตามลําดับข้ันการบรอโภคในห�วงโซ�อาหาร รวมถึงมนุษย&ที่เป-นผู+บริโภคลําดับสุดท+ายก็จะได+รับ
อันตรายจากพิษของโลหะหนักได+ แต�อย�างไรก็ตามปริมาณการสะสมของโลหะหนักในพืชนํ้าหรือ
แพลงก&ตอนพืชจะมากน+อยข้ึนอยู�กับความเข+มข+นของโลหะหนักในนํ้า และชนิดของพืชนํ้าหรือ
แพลงก&ตอนพืช รวมถึงสภาพแวดล+อมของแหล�งนํ้า และจากคุณสมบัติของพืชนํ้าและสาหร�ายที่
กล�าวมาข+างต+นที่สามารถดูดซับโลหะหนักได+ดี ทําให+ปiจจุบันมีการนําพืชนํ้าหลายชนิดมาใช+ใน 
การบําบัดนํ้าเสีย เช�น ต+นธูปฤษี กก หรือผักตบชวา เป-นต+น  ดังเช�นโครงการตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล+อมแหลมผกัเบีย้ 
อําเภอแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

 

 

ภาพท่ี 4.44 กรอบจําลองแนวคิด ผลของแพลงก&ตอนพืชต�อโลหะหนักในรูปที่ละลายนํ้า(Med) และ
     อนุภาค (Mep) และเส+นทางการสัมผัสโลหะหนักในระบบนิเวศทางนํ้า  
ที่มา : Machado et al. (2016)  

 

 การสะสมของโลหะหนักในสัตว&นํ้า โลหะหนักเข+าสู�สัตว&นํ้าโดยตรงจากการสัมผัสและ
พฤติกรรมการกินอาหาร และทางอ+อมที่เกิดจากพฤติกรรมการดํารงชีวิต การกรองกินอาหาร 
(Filter feeding) ด+วยการดูดนํ้าและอาหารเข+าสู�ร�างกายของสัตว&นํ้า โดยเฉพาะแพลงก&ตอนสัตว& 
หอย และสัตว&หน+าดิน พฤติกรรมดังกล�าวส�งผลทําให+โลหะหนักในนํ้าเข+าสู�สัตว&นํ้าได+โดยตรงได+  โดย
จากการศึกษาของ Beauvais et al. (1997) และ Ciutat et al. (2004) อธิบายว�าปริมาณ
แคดเมียมในหนอนริ้นนํ้าจืดที่เก็บได+จากพื้นที่ที่มีการปนเป56อนแคดเมียมจะมีความสัมพันธ&โดยตรงกบั
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แคดเมียมที่สะสมในตะกอนดินท+องนํ้า และพฤติกรรมการกินอาหารที่อยู�ในตะกอนดินท+องนํ้า และ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตที่มีการเคลื่อนที่และอาศัยทั้งในส�วนของนํ้าและตะกอนท+องนํ้าส�งผลทํา
แคดเมียมเกิดการสะสมในหนอนริ้นจืดสูงข้ึน และจากการศึกษาของ Hare (1992) และ Warren et 
al (1998) พบว�าแคดเมียมที่ปนเป56อนแหล�งนํ้าส�งผลทําให+สัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดิน แมลงนํ้า 
และไส+เดือนนํ้ามีโอกาสได+รับแคดเมียมทั้งจากส�วนของตะกอนดินท+องนํ้าและนํ้า  ดังน้ันจะเห็นได+ว�า
พฤติกรรมการกินอาหารและการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้าป-นเส+นทางสําคัญที่ทําให+เกิดการสะสม        
ในสัตว&นํ้า (Loppanen, 1995)  แต�อย�างไรก็ตามการสะสมของโลหนักจะข้ึนอยู�กับหลายปiจจัย เช�น 
ชนิดและปริมาณของโลหะหนัก คุณสมบัติของนํ้าและตะกอนดินท+องนํ้า ชนิดและขนาดของสัตว&นํ้า  
ระยะเวลาการสัมผัสกับโลหะหนัก และปiจจัยทางสภาพแวดล+อม เช�น อุณหภูมิ และพีเอช เป-นต+น 
โดย Evenlyn et al (2006) พบว�า ว�าอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลทําให+แคดเมียมเกิดการสะสมและเป-นพิษ
ต�อสิ่งมีชีวิตมากกว�าที่อุณหภูมิตํ่า  เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงมีผลทําให+แคดเมียมถูกขนส�งผ�านสู�เย่ือหุ+ม
เซลล&ของสิ่งมีชีวิตสูงข้ึนทําให+เกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตสูงจนระดับที่เป-นพิษได+มากข้ึน อกีทัง้อณุหภูมิ
ยังผลต�อปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าซึ่งเป-นปiจจัยมีความสําคัญมากต�อการดํารงชีวิตของสัตว&นํ้า 

จากที่กล�าวมาข+างต+นจะเห็นได+ว�าการแพร�กระจายของโลหะหนักเมื่อลงสู�แหล�งจะมี
การสะสมในตัวกลาง คือ นํ้า ตะกอนดินท+องนํ้า และสิ่งมีชีวิต ซึ่งโดยทั่วไปตะกอนดินท+องนํ้าจะเป-น
ตัวกลางที่โลหะหนักเกิดการสะสมมากที่สุด รองลงมา คือ สิ่งมีชีวิต และในส�วนที่เป-นนํ้า ตามลําดับ         
ซึ่งการสะสมดังกล�าวข้ึนอยู�กับคุณสมบัติและพฤติกรรมของตัวกลาง และปiจจัยของสภาพแวดล+อมดังที่
กล�าวมาข+างต+น  โดยการศึกษาของ Ogoyiet al. (2011) พบว�า บริเวณ  Mwanza gulf               
ในทะเลสาบวิกตอเรีย แอฟริกาตะวันออกจะมีการสะสมของโลหะหนัก ได+แก� สังกะสี ตะกั่ว 
แคดเมียม โรเมียม และปรอท ในตะกอนดินท+องนํ้า > สาหร�าย>นํ้า ตามลําดับ แสดดังภาพที่ 4.45 
 

 

ภาพท่ี 4.44 ความเข+มข+นของโลหะหนักในตัวอย�างที่แตกต�างต�างกัน  (Kirumba bay,  Nyahiti bay   
    และ Kishimba ) ใน Mwanza gulf บริเวณ ทะเลสาบวิกตอเรีย ในแอฟริกาตะวันออก 
ที่มา: Ogoyiet al. (2011) 
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4.8.3 ผลกระทบของโลหะหนักต�อสัตว0นํ้าและมนุษย 

โลหะหนักเป-นกลุ�มที่สลายตัวตามธรรมชาติและทําลายได+ยากจึงทําให+มีความคงทน
ในสิ่งแวดล+อม เมื่อเกิดการปนเป56อนในแหล�งนํ้าก็จะไปสะสมในตัวกลางต�างๆ ในนํ้า โดยเฉพาะบริเวณ
ตะกอนดินท+องนํ้าที่เป-นแหล�งรองรับสุดท+ายของสารมลพิษต�าง ๆ  ที่ถูกชะล+างและแพร�กระจายลงสู�แหล�งนํ้า 
ทําให+เกิดการการสะสมของโลหะหนักในตะกอนดินท+องนํ้า ในนํ้า และสิ่งมีชีวิตได+โดยตรงผ�านการกินหรือสัมผัส
และป-นแหล�งที่อยู�อาศัย ทําให+โลหะหนักซึมผ�านผิวหนังเข+าสู�ร�างกายหรือแหล�งอาหารของสัตว&นํ้า นอกจากน้ี
พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว&นํ้าก็มีผลให+โลหะหนักโลหะหนักเข+าสู�สัตว&นํ้าได+อีกเส+นทางหน่ึง เช�น การกรอง
กินของพวกแพลงก&ตอน  หอย หรือสัตว&หน+าดินบางชนิดมีผลทําให+โลหะหนักเข+าสะสมในสัตว&นํ้าได+โดยตรง 
และการสะสมดังกล�าวสามารถเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับการกินในห�วงโซ�อาหาร
ดังน้ันมนุษย&เองก็มีศักยภาพที่จะรับโลหะหนักดังกล�าวเข+าสู�ร�างกายได+ผ�านการบริโภคสัตว&นํ้า หรือการ
ด่ืมนํ้าที่มีโลหะหนักปนเป56อนได+ อย�างไรก็ตามความเป-นพิษของโลหะหนักต�อสัตว&นํ้าและมนุษย&จะมาก
หรือน+อยข้ึนอยู�กับหลายปiจจัย ได+แก� ชนิดและคุณสมบัติของโลหะหนัก ปริมาณและระยะเวลาการ
สัมผัสโลหะหนัก ชนิดและขนาดของสิ่งมีชีวิต รวมถึงปiจจัยของสภาพแวดล+อม ส�งผลทําให+โลหะหนัก
แต�ละชนิดเกิดผลกระทบต�อสัตว&นํ้าหรือมนุษย&แตกต�างกันไป ซึ่งผลกระทบของโลหะหนักที่เกิดปiญหา
ชัดเจนได+แก� พิษจากแคดเมียม และปรอท ดังน้ี 

แคดเมียม (Cadmium : Cd) แคดเมียมเป-นธาตุโลหะที่อยู�ในหมู� IBB ของตารางธาตุ  
มีสีขาวแกมนํ้าเงิน มีลักษณะเบา อ�อน ดัดงอได+ และทนต�อการกัดกร�อน มีมวลอะตอม 48 นํ้าหนักอะตอม 
เท�ากับ 112.4  มีความถ�วงจําเพาะเท�ากับ 8.65 จุดหลอมเหลวเท�ากับ 320 องศาเซลเซียส จุดเดือดเท�ากับ 
767  องศาเซลเซียส ถูกนํามาใช+ประโยชน&ในหลายกิจกรรม เช�น ผสมกับโลหะอื่น ๆ  เพื่อเพิ่มความ
เหนียวและทนต�อการสึกกร�อน  ใช+ในการชุบโลหะ  และใช+ผลิตแบตเตอร&รี่  โดยความเป-นพิษ
แคดเมียมทําให+เกิดโรคอิไต-อิไต (Itai- Itai disease) (ภาพที่ 4.46) พบครั้งแรกในปw พ.ศ. 2463  
ที่แม�นํ้าจินต&ชุ ประเทศญี่ปุ�น เน่ืองจากการปล�อยของเสียจากเหมืองและถลุงโลหะของบริษัทมิตซุย  
ที่ผลิตทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ปล�อยนํ้าเสียลงสู�แม�นํ้าส�งผลทําให+มนุษย&ที่ได+รับพิษจากแคดเมียม
ซึ่งความเป-นพิษทําเกิดอาการปวดกระดูกและกระดูกแตกหักง�าย ทําลายตับและระบบเลือด หรือ
ภูมิคุ+มกันและทําลายโปรตีน วิตามินดี หรือฮอร&โมนในร�างกาย ซึ่งส�งผลกระทบต�อเน่ืองถึง 
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ& การพัฒนาการของสัตว&เลี้ยงลูกด+วยนมและพวกนก (USEPA ,1988)  
และยังส�งผลเป-นอันตรายต�อปอดในข้ันรุนแรงจนทําให+เสียชีวิตได+ (Nordberg, 2004) และจาก
รายงานยังพบว�าว�าแคดเมียมมีโอกาสที่จะเป-นสารก�อมะเร็ง (Agency for toxic substance and 
disease registry, 2007)   
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ภาพท่ี 4.46 ลักษณะอาการผู+ป�วยที่เป-นโรคอิไต-อิไต 

ที่มา: Nordberg (1974) 
 

ความเป-นของแคดเมียมต�อสัตว&นํ้า เส+นทางหลักที่ทําให+สัตว&นํ้าที่อาศัยอยู�ช้ันเหนือ
ตะกอนดินท+องนํ้า เช�น พวกปลาชนิดต�าง ๆ ได+รับพิษจากแคดเมียมโดยตรงผ�านทางเหงือกและ
เน้ือเย่ือเข+าสู�ร�างกาย (Sadik et al., 1992)  และส�งผลกระทบต�อสัตว&นํ้า เช�น ทําให+พฤติกรรมของ
สัตว& นํ้าเปลี่ยนแปลงไป  ได+แก� การกินอาหาร  การว�ายนํ้า ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อเน่ืองถึงการ
เจริญเติบโต เช�น นํ้าหนัก ความยาวของลําตัว  ระยะเวลาการเจริญเติบ หรือการสืบพันธุ&  นอกจากน้ี
ความเป-นพิษของแคดเมียมยังส�งผลกระทบเอนไซม&หรือโปรตีนของสัตว&นํ้า  เช�น เมทาโลไธโอนีล             
( Metallothioneins :MTs)  ซึ่งเป-นโปรตีนที่สิ่งมีชีวิตจะผลิตมากําจัดโลหะหนัก เพื่อลดความเป-นพิษ
ต�อเซลล&ได+ซึ่งจะมีความสัมพันธ&ในเชิงบวกกับโลหะหนัก ดังน้ันปริมาณของเอนไซม& เมทาโลไธโอนีล 
จะเพิ่มมากข้ึนตามระดับความเข+มข+นของแคดเมียมสูงข้ึน โดยรายงานของ Fabrik et al. (2008) 
รายงานว�าหลังหนอนริ้นนํ้าจืด Chironomus  riparius  วัยที่ 3 ได+รับแคดเมียมที่ระดับความเข+มข+น 
50  ไมโครโมลต�อลิตรเป-นระยะเวลา 15 วัน มีผลทําให+ปริมาณของโปรตีนเมทาโลไธโอนีลใน  
C. riparius  เพิ่มสูงข้ึนจากกลุ�มควบคุม คือ 1.2 ไมโครโมลต�อลิตรเป-น 2.0 ไมโครโมลต�อลิตร และ 
2.9 ไมโครโมลต�อลิตร ตามลําดับ  ซึ่งแคดเมียมในนํ้าที่อยู�ในรูปละลายนํ้าเป-นรูปที่สิ่งมีชีวิตสามารถ
นําไปใช+ได+มากจึงทําให+เกิดการสะสมแคดเมียมในสัตว&นํ้าและเป-นอันตรายได+สูง (Loing and Prosi, 
1986) และในสภาวะแหล�งนํ้าที่เป-นกรดและมีอนุภาคแขวนลอยในนํ้าน+อย และมีระดับสารอินทรีย&ใน
นํ้าสูง ส�งผลทําให+แคดเมียมในรูปที่ละลายนํ้ามีมากข้ึนจึงทําให+สัตว&นํ้าได+รับอันตรายจากความเป-นพิษ
ของแคดเมียมมากข้ึน ดังน้ันแคดเมียมในรูปอิสระจะส�งผลต�อความเป-นพิษและการสะสมของ
แคดเมียมในสัตว&นํ้า (Sprange, 1985)  ในปลาจะพบการสะสมของแคดเมียมมากบริเวณไตซึ่งการ
ตกค+างจะมีระยะการตกค+างที่ยาวนานจึงสามารถใช+การตกค+างดังกล�าวในการประเมินทางผ�านของ
แคดเมียมที่เข+าสู�ร�างกายว�ามากจากการสัมผัสทางนํ้าหรือการกินอาหาร (Science investigate 
report, 2006) ส�วนลสัตว&หน+าไม�มีกระดูกสันหลังหน+าดินจะได+รับแคดเมียมโดยตรงทั้งที่สัมผัสผ�านนํ้า
และจากตะกอนดินท+องนํ้าที่เป-นเแหล�งอาหารและแหล�งที่อยู�อาศัย ทําให+พบปริมาณแคดเมียมสะสม
อยู�ในเน้ือเย่ือของสัตว&นํ้าในปริมาณสูงกว�าที่พบในนํ้าหลายร+อยเท�าจนถึงหลายพันเท�า ในสิ่งมีชีวิตทั้ง
ในนํ้าจืดและนํ้าเค็มจะมีค�า อัตราส�วนระหว�างความเข+มข+นของสารในสิ่งมีชีวิต (Bioconcentration 
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Factor  :BCF)   อยู�ในช�วง 1000- 4,000 และ 1,000- 250,000 ตามลําดับ ( กรมควบคุมมลพิษ 
(2541)   และในทะเลจะพบการสะสมของแคดเมียมในสัตว&ไม�มีกระดูกสันหลังมากที่สุด โดยค�า BCF 
ของแคดเมียมในสิ่งมีชีวิต แสดงดังตารางที่ 4.49  แต�ระดับความรุนแรงของความเป-นพิษต�อสัตว&นํ้าจะ
มากหรือน+อยข้ึนอยู�กับความเข+มข+น ระยะเวลาที่ได+รับแคดเมียม และความทนทานของสัตว& (Flore 
and Sharma, 2007)  

ตารางท่ี 4.49 ค�า Bioconcentration Factor ของแคดเมียมในสิ่งมีชีวิตต�าง ๆ  

หมายเหตุ * Bioconcentration Factor คือ อัตราส�วนระหว�างความเข+มข+นของแคดเมียมในสิ่งมีชีวิต 
    (นํ้าหนักสด) ต�อความเข+มข+นของแคดเมียมในนํ้า 
ที่มา :  กรมควบคุมมลพิษ (2541) 

 ปรอท (Mercury: Hg) มีมวลอะตอม 200.589 กรัมต�อโมล มีความความหนาแน�นเท�ากับ 
13.53 กรัมต�อลูกบาศก&เซนติเมตร  เป-นของเหลวสีเงิน และสามารถระเหยกลายเป-นไอที่อุณหภูมิและ
ความดันปรกติ ส�วนใหญ�ถูกนํามาในการผลิตอุปกรณ&ไฟฟ>า อุปกรณ&ควบคุมและมาตรวัดต�าง ๆ เช�น 
เทอร&โมมิเตอร& บาโรมิเตอร& ใช+ทําถ�านไฟฉายแบบอัลคาไลน& และเป-นองค&ประกอบในสารกําจัดศัตรูพืช             
และสารฆ�าเช้ือ ปรอทมีความเป-นพิษสูงโดยเฉพาะในรูปปรอทอินทรีย& เช�น เมธิลเมอร&คิวรี (Methyl 
mercury) จะมีความเป-นพิษสูงกว�าในรูปของปรอทอนินทรีย& เช�น เมอร&คิวรีคลอไรด& (Hg2Cl2)      
โดยปรอทสามารถเข+าสู�ร�างกายของสิ่งมีชีวิตได+รวดเร็ว และกระจายสู�กระแสเลือด เน้ือเย่ือได+ดี
เน่ืองจากสามารถละลายได+ดีในไขมัน จึงเกิดการสะสมได+ดีในไขมันและขับออกได+ทําให+ตกค+างใน
ร�างกายได+ยาวนาน ส�งผลทําให+ตับ ไต ถูกทําลาย และเป-นพิษต�อระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง 
ทําให+เดินลําบาก  มีการกระตุกตัวแข็ง แขนขาบิดงออย�างรุนแรง เป-นอัมพาตและเสียชีวิตซึ่งความเป-น
พิษของปรอทดังกล�าวทําให+เกิดโรคที่ เรียกว�า มินามาตะ ซึ่งค+นพบครั้งแรกที่ เมืองมินามาตะ  
ประเทศญี่ปุ�น เมื่อพ.ศ. 2499 โดยเกิดจากบริษัทชิสโสะเป|ดโรงงานผลิตสารเคมี รวมถึงมีการผลิตอะ
เซทัลดีไฮด&ที่นําเมอร&คิวรีซัลเฟต (HgSO4) ในใช+เป-นตัวเร�งปฏิกิริยาซึ่งกระบวนการดังกล�าวได+
ผลิตภัณฑ&เป-นสารปรอทอินทรีย& เมื่อนํ้าเสียที่ปนเป56อนปรอทอินทรีย&ถูกระบายลงสู�อ�าวมินามาตะทาํให+
ปรอทเกิดการปนเป56อนในนํ้า ตะกอนดินท+องนํ้า และสัตว&นํ้า เกิดการสะสมในห�วงโซ�อาหารในอ�าว 
และเมื่อมนุษย&นํานํ้า และสัตว&นํ้าหรือนํ้าดังกล�าวมาบริโภคจะทําเกิดผลกระทบต�อสุขภาพ เด็กที่เกดิมา
ในช�วงน้ันมีอากาสมองพิการ และบางรายเสียชีวิต  (ศุภมาศพนิชศักด์ิพัฒนา.และคณะ, 2559)  โดย
ลักษณะผู+ป�วยที่เป-นโรคมินามาตะแสดงดังภาพที่ 4.47 

สิ่งมีชีวิต Bioconcentration Factor* 
   พืชทะเล 1,000 
   สัตว&ไม�มีกระดูกสันหลงัในทะเล 250,000 
   ปลาทะเล 3,000 
   พืชนํ้าจืด 1,000 
   สัตว&ไม�มีกระดูกสันหลงันํ้าจืด 4,000 
   ปลานํ้าจืด 3,000 
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ภาพท่ี 4.47 ลักษณะอาการผู+ป�วยที่เป-นโรคมินามะตะ 

ที่มา: Smith (2013) 
 

ความเป-นของปรอทพิษต�อสัตว&นํ้า ปรอทเข+าสู�สัตว&นํ้าได+โดยตรงผ�านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนกlาซในกระบวนการหายใจ หรือทางอ+อมจากการกินอาหารตามลําดับข้ันการกิน ดังน้ันการ
เคลื่อนที่ของสัตว& นํ้าอย�างรวดเร็วเป-นโอกาสที่ทําให+ปรอทเข+าสู� สัตว& นํ้า แต�อย�างไรก็ตาม 
เส+นทางหลักที่ปรอทเกิดการสะสมในสัตว&นํ้าจะผ�านการกินในห�วงโซ�อาหารเป-นหลัก (Voegborlo 
and Akagi, 2007, จิณณธรรม หารเทา  และ คณะม 2551; Kojadinovic et al., 2006)   ปรอทเมื่อ
ลงสู�แหล�งนํ้าจะเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตและถ�ายทอดความเป-นพิษผ�านห�วงโซ�อาหาร จากผู+ผลิต คือ 
แพลงก&ตอน ไปตามลําดับข้ันการบริโภค ได+แก� คลัสเตเชีย ปลาขนาดเล็ก ปลาขนาดใหญ� และ  
ผู+บริโภคที่กินปลาตามลําดับ และเน่ืองจากปรอทที่รับเข+าสู�สิ่งมีชีวิตมีความเข+มข+นสูงกว�าที่สิ่งมีชีวิตขับ
ออกได+ทําให+เกิดการสะสมของปรอทสูงในสิ่งมีชีวิต จึงทําให+ในสิ่งมีชีวิตมีความเข+มข+นของปรอทสูงกว�า
ในอาหารที่บริโภคเข+าไป ส�งผลทําให+ความเข+มข+นของปรอทเพิ่มสูงข้ึนตามระดับข้ันการกินใน 
ห�วงโซ�อาหารซึ่งระดับความเข+มข+นดังกล�าวอาจส�งผลทําให+สิ่งมีชีวิตได+รับอันตราย  โดยการถ�ายทอด
ความเข+มข+นของปรอทตามลําดับข้ันการกินในห�วงโซ�อาหารแสดงดังภาพที่ 4.48 ซึ่งสมมุติฐานเริ่มจาก
ปริมาณความเข+มข+นของปรอทในนํ้า 1 นาโนกรัมต�อลิตร (ng/L) หลังจากน้ันจะเกิดการสะสมใน
สิ่งมีชีวิตเพิ่มสูงข้ึนเป-น 10 เท�าตามลําดับข้ันการบริโภคในห�วงโซ�อาหาร โดยเมทิลเมอร&คิวรีเป-น 
รูปที่มีการสะมในสัตว&มากที่สุดถึงร+อยละ 90 ของปรอททั้งหมดที่สะสมในสัตว&นํ้า อย�างไรก็ตาม
ปริมาณการสะสมของปรอทในสัตว&นํ้าข้ึนอยู�กับ ชนิด อายุ ขนาด และถ่ินที่อยู�อาศัย 
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ภาพท่ี 4.48 รูปแบบโดยทั่วไปการสะสมของปรอทตามลําดับข้ันการกินในห�วงโซ�อาหารในแหล�งนํ้า 
ที่มา : New Jersey Department of Environmental Protection (2002) 
 

โดยทั่วไปความเป-นพิษของปรอทจะรบกวนการทํางานของเหงือกมีผลทําให+ 
อัตราการหายใจของสัตว&นํ้าเพิ่มสูงข้ึน ส�งผลทําให+เกิดการเสียสมดุลในสัตว&และทําให+สัตว&นํ้าอ�อนแอ
และตายในที่สุด (Armstrong 1979) อีกทั้งความเป-นพิษรองเฉียบพลันยังส�งผลต�อ การสืบพันธุ&  
การเจริญเติบโต พฤติกรรม เมทาบอลิซึม การเคมีของเลือด การรักษาสมดุลของร�างกาย และการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนในสัตว&นํ้า (Eisler 1987)  โดยการศึกษาการสะสมของปรอทในเน้ือเย่ือปลา โดย 
Claudia et al (2009)พบว�าปลาแบลส  Liza aurata บริเวณทะเลสาบนํ้าเค็มฝi�งทะเลที่ติดกับ
มหาสมุทรแอตแลนติก มีการสะสมของปรอททั้งหมดในส�วนของไตสูงสุดร องลงมาคือ ในตับ 
กล+ามเน้ือ สมอง เหงือก และเลือด ซึ่งพบว�าการสะสมของปรอทในสมองของปลาเป-นตัวสะท+อน 
การปนเป56อนของปรอทได+ดี รองลงมาคือ ตับ และกล+ามเน้ือ และจากรูปแบบการสะสมของปรอท
แสดงให+เห็นว�าปรอทมีความเฉพาะเจาะจงในการสะสมในเน้ือเย่ือสัตว& ซึ่งการพบความเข+มข+นของ
ปรอทที่สูงในอวัยวะที่เกี่ยวข+องกับกระบวนการทางด+านสรีรวิทยาบ�งช้ีถึงความเสี่ยงของปลาในพื้นที่
ทะเลสาบรวมถึง ความเสี่ยงต�อสุขภาพของมนุษย&ที่มีการบริโภคปลาในทะเลสาบน้ี  สําหรับ
แหล�งกําเนิดและผลกระทบของโลหะหนักสําคัญชนิดอื่น ๆ แสดงดังตารางที่ 4.50 
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ตารางท่ี 4.50 แหล�งกําเนิด ผลกระทบของโลหะหนักบางชนิด และมาตรฐานความปลอดภัย 
      ของโลหะหนักในนํ้าด่ืม 
 

โลหะหนัก แหล�งที่มา ผลกระทบ ความเข(มข(น
สูงสุดของโลหะ

หนัก 
สําหรับนํ้าด่ืม 

ตะก่ัว - ชุบโลหะ 
- ผลิตแบตเตอร่ี   
-โลหะบัดกรีในอิเล็กทรอนิกส& 
เคร่ืองใช+ไฟฟ>า หม+อนํ้ารถยนต&  
- ส�วนประกอบของคอมพิวเตอร&
และแผงวงจรไฟฟ>า  

- มีพิษต�อมนุษย& สัตว&นํ้า และปศุสัตว& 
- ระดับความเข+มข+นท่ีสูงมีความเป-น
พิษต�อกระบวนการเมทาบอลิซึม 
- อ�อนเพลีย กระตุ+นให+โลหิตจางและ
พฤติกรรมของเด็กเปล่ียนแปลงไป 
- ความดันโลหิตสูง และสมองถูก
ทําลาย 
-  ปวดกล+ามเน้ือและข+อต�างๆ  
-  เกิดเส+นสีนํ้าเงินออกเทาเข+มท่ี
บริเวณเหงือก 
- เกิดความเป-นพิษกับพืช 

- 0.05 mg/L a 
- ไม�เกิน 0.05 

mg/Lb  
- 0.05 mg/L c 

นิเกิล - อุตสาหกรรมโลหะเจือ (alloy) 
- อุตสาหกรรมเคมี 
- ถ�านชาร&จ 
- เคลือบโลหะ 

- ระดับความเข+มข+นท่ีสูงทําลาย DNA 
- มีพิษต�อพืชสูงมาก 
- ผิวหนังเป-นผ่ืนหรืออักเสบ 
- เป-นอันตรายต�อสัตว& 

- ไม�เกิน 0.01 

mg/L b  
- ไม�เกิน 0.01 
mg/L c   
 

โครเมียม - การซุบโลหะ 
 - การผลิตสีย+อม  
- สีอุตสาหกรรม  
- นํ้ายารักษาเน้ือไม+ 
- กรดโครมิค (chromic acid) 
ใช+ในการล+างทําความสะอาด
เคร่ืองแก+วในห+องปฏิบัติการ 
 

- ภาวะไตอักเสบรุนแรงและ Cr+6  ทํา
ให+เสียชีวิตในผู+ชาย ( 10 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ของนํ้าหนัก) 
-ระคายเคืองเยื่อบุผิวกระเพาะ หรือ
โพรงจมูก 
- เป-นแผลท่ีผิวหนัง 
- มะเร็งปอด 

- 0.05 mg/L a 
- ไม�เกิน 0.01 b  
- 0.05c  
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ตารางท่ี 4.50 แหล�งกําเนิด ผลกระทบของโลหะหนักบางชนิด และมาตรฐานความปลอดภัย 
      ของโลหะหนักในนํ้าด่ืม (ต�อ) 
 

โลหะหนัก แหล�งที่มา ผลกระทบ ความเข(มข(น
สูงสุดของโลหะ

หนัก 
สําหรับนํ้าด่ืม 

ทองแดง - อุตสาหกรรมไฟฟ>า 
- ท�อนํ้าและข+อต�อต�างๆ 
-อุตสาหกรรมยานยนต&  และ
ชิ้นส�วนเคร่ืองบิน เรือเดินสมุทร 
หัวจักรรถไฟ อุปกรณ&สวิตซ& 
และสัญญาณต�างๆ 
-อุตสาหกรรมเคมี 
- สารเคมีกําจัดศตัรูพืชและสัตว&  

- เป-นอันตรายต�อสัตว&นํ้าแตกต�างกัน
ไปตามชนิดของสัตว&นํ้า 
- เป-นพิษต�อพืช 
- วิงเวียนศีรษะ คล่ืนไส+ หรืออาเจียน  
- ระคาย เคือ ง  ห รือกัด เ ยื่ อบุ ผิ ว
กระเพาะ 
- สะสมในตับ ไต สมอง เกิดโรคตับ
หรือเป-นดีซ�าน 
- ระบบสมองส�วนกลางถูกรบกวน
และอาจเกิดภาวะซึมเศร+าตามมา 

- 1 mg/L a 
- ไม�เกิน 1 mg/L 
b  
- 3 mg/L c   

สังกะสี -เคลือบโลหะ   
- อุตสาหกรรมยาง   
- เซรามิก  
- สีสะท+อนแสง  
- สารทําใยสังเคราะห& เรยอน  
- ยาฆ�าเชื้อ 
- ยารักษาเน้ือไม+ 
- อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
- อุตสาหกรรมยา เช�น 
ซิงค&คาร&บอเนต (ZnCO3) ใช+
เป-น ยาทาแก+อาการคันตาม
ผิวหนัง 
- เหมืองแร� 

-  เป-นพิษต�อพืช 
-  ภาวะเลือดจาง (anemia) 
- Lack of muscular coordination  
- เกิดการบาดเจ็บท่ีช�องท+อง กัด
กร�อนทางเดินอาหารส�วนต+น 
-  ปอดอักเสบ 
- สังกะสีโครเมตเป-นสารก�อมะเร็ง 
 

- 5 mg/L a 
- ไม�เกิน 5 
mg/Lb  
- 5 mg/L c  
 
 

แคดเมียม - เหมืองแร�สังกะสี 
- ปุ�ยเคมี 
- อุตสาหกรรมเหล็ก  
- อุตสาหกรรมเแบตเตอร่ี 
 - อุตสาหกรรมพลาสติก 

- ทําลายไต และกระดูก 
-  กระดูกผิดรูป และปวดกระดูก 
-  หลอดลมอักเสบถุงลมโป�งพอง 
- ภาวะเลือดจาง 
- เป-นพิษเฉียบพลันต�อเด็ก 
- โรคอิไต-อิไต 

- 1 mg/L a 
- ไม�เกิน 0.05 
mg/L b  
- 0.2 mg/L c  
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ตารางท่ี.4.50 แหล�งกําเนิด ผลกระทบของโลหะหนักบางชนิด และมาตรฐานความปลอดภัย 
      ของโลหะหนักในนํ้าด่ืม (ต�อ) 
 

โลหะหนัก แหล�งที่มา ผลกระทบ ความเข(มข(น
สูงสุดของโลหะ

หนัก 
สําหรับนํ้าด่ืม 

ปรอท - อุตสาหกรรมเ ก่ียว กับ
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร& 
- อุตสาหกรรมสี 
- อุตสาหกรรมเก่ียวกับโลหะ 
- อุตสาหกรรมไฟฟ>า 

- เป-นพิษสูงต�อส่ิงมีชีวิต 
- ทําลายสมองและไต 
- ทําลายระบบประสาทส�วนกลาง  
- เสียการทรงตัว  
- เด็กทารกพิการทางสมอง 
- รบกวนคอเรสเตอรอล  
(cholesterol)  
- สาเหตุทําให+เกิดผลกระทบต�อการ
กลายพันธุ& (mutagenic effect) 
- โรคมินามาตะ 

- 0.02 mg/L a 
- ไม�เกิน 0.002 b  
- 0.001 mg/L c 

สารหนู -การทําเหมืองแร� 
-การถลุงโลหะ  
-การใช+ปุ�ยและยาฆ�าแมลงใน
การเกษตร  
-สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& 
 

- เกิดความเป-นพิษและเป-นสารก�อ
มะเร็ง 
- เกิดผ่ืน (melanosis)  ท่ีมีลักษณะ
จําเพาะ คือ เป-นจุดดวงสีแดง มีตุ�มหัว
หนอง หรือแผ�นผิวหนังหยาบเป-น
เกล็ดๆท่ีสามารถพัฒนาเป-นมะเร็ง
ผิวหนัง(keratosis) และเกิดการสร+าง
เม็ดสีผิวมากผิดปรกติ 
(hyperpigmentation)  
- มีความเป-นพิษต�อยีน 
- มีความเป-นพิษต�อภูมิคุ+มกัน 
- โรคไข+ดํา 

- 0.05 mg/L a 
- ไม�เกิน 0.01 
mg/L b 
 - 0.01 mg/L c   

หมายเหตุ a  คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61, (2524) b คือ EPA (2001)  และ c  คือ 
European community  (2003)  
 ที่มา: ดัดแปลงจาก Ravindra et al (2015) 
 

4.8.4 การวัดและประเมินโลหะหนักในนํ้า 
การตกค+างของโลหะหนักในแหล�งนํ้าเป-นประเด็นที่มีความสําคัญอย�างย่ิง เน่ืองจาก

ก�อเกิดผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าและเป-นอันตรายต�อสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังสามารถสะสมในห�วงโซ�อาหาร
จึงส�งผลกระทบเป-นวงกว+าง การวิเคราะห&ปริมาณโลหะหนักในแหล�งนํ้าหรือสัตว&นํ้าจึงเป-นเรื่องที่
สําคัญเพื่อเป-นการบ�งช้ีการปนเป56อนหรือแหล�งที่มาของโลหะหนักเบื้องต+น อีกทั้งเพื่อนําข+อมูลที่ได+ไป
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ใช+ประกอบการวางแผนจัดการและเฝ>าระวังคุณภาพนํ้า และอันตรายของโลหะหนักต�อสัตว&นํ้าและ
มนุษย&ต�อไป  

การวิเคราะห&โลหะหนักในนํ้าสามารถวิเคราะห&ได+ทั้งในรูปโลหะหนักทั้งหมดในนํ้า 
(Total  form) หรือในรูปโลหะหนักที่ละลายอยู�ในนํ้า (Water soluble form) หากวิเคราะห& 
โลหะหนักในรูปที่ละลายนํ้าต+องนําตัวอย�างนํ้ามากรองก�อนนําตัวอย�างนํ้าไปย�อยโดยกรดเข+มข+น แต�
หากวัดในรูปโลหะหนักทั้งหมดสามารถนํานํ้าตัวอย�างไปย�อยได+ทันที หลังจากทําการย�อยเสร็จนํา
ตัวอย�างดังกล�าวมากรองผ�านกระดาษกรองอีกครั้งก�อนนําไปตรวจวัดหาปริมาณโลหะหนักในนํ้า โดย
ใช+เครื่องอะตอมมิกแอบซอร&พชันสเปกโทรมิเตอร& (Atomic Absorption Spectrometer: AAS)  ซึ่ง
มีหลักการทํางาน คือ การดูดกลืนพลังงานที่มีความยาวคลื่นที่แตกต�างกันของโลหะหนักแต�ละชนิด 
เมื่อโลหะหนักอยู�ในสถานะสารละลายสารลายจะถูกเผาด+วยความร+อนสูง (Flame) ทําให+อะตอมของ
โลหะหนักแตกตัว (Atomization) อยู�ในสภาวะพื้น (Ground state) ซึ่งอะตอมดังกล�าวจะเปลี่ยน
สถานะไปสู�สภาวะกระตุ+น (Excited state) โดยการดูดกลืนแสงที่ผ�านมาจากแหล�งกําเนิดภายนอก
(Hollow Cathode Lamp) ที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะดูดกลืนแสงด+วยพลังงานแสง                 
ที่ความยาวคลื่นเฉพาะตัว และเมื่อทําการวัดการดูดกลืนแสง แสงที่ถูกดูดกลืนไว+จะเป-นสัดส�วน
โดยตรงกับปริมาณอะตอมของโลหะชนิดน้ัน วิธีน้ีสามารถวิเคราะห&ได+ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
เป-นเทคนิคที่สะดวก รวดเร็ว มีความเที่ยงความแม�น มีสภาพไวสูง และสามารถวิเคราะห&ปริมาณ 
โลหะหนักที่มีปริมาณตํ่าๆ ในนํ้าเสียได+ดี นอกจากน้ีในปiจจุบันมีการพัฒนาและนําเครื่องมือที่ใช+
วิเคราะห&หาปริมาณธาตุและโลหะด+วยเทคนิค Inductive Coupled Plasma Optical Emission 
Spectrometer (CP-OES)  (ภาพที่ 4.49) เข+ามาใช+ในการวิเคราะห&หาปริมาณโลหะหนักมากข้ึน 
เน่ืองจากวิธีน้ีสามารถวัดหาทั้งชนิดและปริมาณโลหะหนักได+หลายธาตุในครั้งเดียวซึ่งแตกต�างจาก 
AAS ที่วิเคราะห&หาได+ครั้งละธาตุ และยังสามารถวิเคราะห&หาปริมาณของโลหะหนักได+ในปริมาณ 
ที่ตํ่ามากๆ ได+ดี โดยหลักการทํางานของเครื่อง ICP-OES  คือ การคายแสงของธาตุด+วยการกระตุ+นจาก
พลาสมาที่ให+อุณหภูมิสูงทําให+อะตอมของโลหะหนักต�างๆ เปลี่ยนจากสถานะพื้นมาอยู�ในสถานะ
กระตุ+น และเมื่ออะตอมของธาตุมีการลดระดับพลังงานจากสถานะกระตุ+นกลับมายังสถานะพื้น 
อะตอมของธาตุจะปล�อยพลังงานออกมา ซึ่งในโลหะหนักจะมีความยาวคลื่นของพลังงาน ที่ปล�อย
ออกมาเป-นเอกลักษณ&เฉพาะตัวและมีความเข+ม (Intensity) ที่เป-นสัดส�วนแปรผันตรงกับความเข+มข+น
ของโลหะหนักหนักในสารละลาย (แม+น อมรสิทธ์ิ, 2553)  
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ภาพท่ี 4.49 เครื่อง Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer :ICP-OES)   
     ที่ใช+ในการวิเคราะห&หาชนิดและปริมาณโลหะหนัก 
ที่มา :  ผู+เรียบเรียง  
 

การประเมินปริมาณโลหะหนักต�อคุณภาพนํ้า พบว�าปริมาณของโลหะหนักใน 
แหล�งนํ้าผิวดินที่ไม�ก�อผลกระทบจะอยู�ในช�วง น+อยกว�า 0.002 - 0.1 มิลลิกรัมต�อลิตร และปริมาณที่ไม�
ก�อให+เกิดผลกระทบต�อสัตว&นํ้าอยู�ในช�วง น+อยกว�า 0.0005 - <0.1 มิลลิกรัมต�อลิตร ซึ่งความเข+มข+น
ดังกล�าวจะแตดต�างกันออกไปตามชนิดของโลหะหนัก แสดงดังตารางที่ 4.51ส�วนตะกอนดินท+องนํ้าที่
ไม�พบมลพิษจะมีปริมาณโครเมียมน+อยกว�า 25 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม แต�ถ+าตะกอนดินท+องนํ้ามีปริมาณ
โครเมียมมากกว�า 75 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม หรือมีปริมาณแคดเมียมมากว�า6 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม  
แสดงว�าตะกอนดินท+องนํ้าเกิดมลพิษสูง โดยตารางที่ 4.52 แสดงการประเมินปริมาณโลหะหนักใน
ตะกอนดินท+องนํ้า  และในปลาธรรมชาติควรมีปริมาณปรอทไม�เกิน 0.222  มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม
แคดเมียม  0.189 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม และตะกั่วสะสม  น+อยกว�า 0.222  มิลลิกรัมต�อกิโลกรัมความ
จึงเป-นระดับความเข+มข+นปลอดภัยสําหรับผู+บริโภคดังแสดงในตารางที่ตารางที่ 4.53 

 
ตารางท่ี 4.51 ปริมาณของโลหะหนักในนํ้าในระดับที่ไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าประเภทต�าง ๆ  
 

โลหะหนัก นํ้าจืดผิวดินก 
 

นํ้าทะเลและ
ชายฝ��งทะเลข 

นํ้าใต(ดินค นํ้าทิ้งจาก 
อุตสาหกรรมง 

นํ้าเพ่ือการ
คุ(มครองสัตว0นํ้าจ 

ทองแดง  <0.1 < 8 <1 < 2 < 0.02 
นิเกิล  <0.1 - < 0.02 < 1 - 
แมงกานีส  <1 < 100 < 0.5 < 5 - 
สังกะสี <0.1 < 50 < 5 < 5 < 0.1 
แคดเมียม <0.05 < 5 < 0.003 < 0.03 <0.001 
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ตารางท่ี 4.51 ปริมาณของโลหะหนักในนํ้าในระดับที่ไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพนํ้าประเภทต�าง ๆ  
       (ต�อ) 
 

โลหะหนัก นํ้าจืดผิวดินก 
 

นํ้าทะเลและ
ชายฝ��งทะเลข 

นํ้าใต(ดินค นํ้าทิ้งจาก 
อุตสาหกรรมง 

นํ้าเพ่ือการ
คุ(มครองสัตว0นํ้าจ 

โครเมียม <0.05 < 100 < 0.005* <0.75* - 
สารหนู <0.01 - < 0.01 < 0.25 - 
ตะก่ัว <0.05 < 8.5 < 0.01 < 0.2 < 0.05 

ปรอท < 0.002 < 0.1 < 0.001 < 0.005 < 0.0005 
เหล็ก - < 300 - - < 0.3 

หมายเหตุ * คือ โครเมียมไตรวาเลนท& (-)  คือ ไม�มีรายงาน 
ที่มา : ก. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล+อมแห�งชาติ ฉบับที่ 8, (2537) 
        ข. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล+อมแห�งชาติ ฉบับที่ 27 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าทะเล (2549) 
        ค. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล+อมแห�งชาติ ฉบับที่ 20  เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
นํ้าใต+ดิน (2543) 
        ง. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิง้จากแหล�งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม (2559) 
        จ.  สถาบันประมงนํ้าจืดแห�งชาติ ฉบับที่ 75 เรื่อง เกณฑ&คุณภาพนํ้าเพื่อการคุ+มครอง (2530)   
 
ตารางท่ี 4.52 การประเมินปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินท+องนํ้า (มิลลกิรมัต�อกิโลกรัม)  

ที่มา: aUS.EPA guideline for sediment (1991), b เกณฑ&มาตรฐานร�างตะกอน กรมควบคุมมลพิษ
 มลพิษ (2550) 

โลหะหนัก 
 

ไม�พบมลพิษa มลพิษ 
ปานกลางa 

มลพิษสูงa 
 

ร�างคุณภาพตะกอน
ดินท(องนํ้า b 

ตะกั่ว < 40 40 - 60 > 60 < 30   
แคดเมียม - - > 6 < 0.5 
โครเมียม < 25 25 -75 > 75 < 25 
ทองแดง < 25 25 - 50 > 50 < 35 
สังกะส ี < 90 90 - 200 > 200 < 55 
สารหนู - - - < 15 
แมงกานีส < 30 30 - - 
เหล็ก < 30 30   
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ตารางท่ี 4.53 การประเมินความปลอดภัยของปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาธรรมชาติ 
       (มิลลิกรมัต�อกิโลกรัม) 
 

ชนิดโลหะหนัก มาตรฐานโลหะหนักในเน้ือปลา 
ตะกั่ว  น+อยกว�า 0.12 
ปรอท  0.222 
แคดเมียม  0.189 
โครเมียม  0.73 
สังกะส ี 67.1 
แมงกานีส  3.52 
ทองแดง  3.28 
ซีลีเนียม  2.83 
เหล็ก  146 
ที่มา: IEA (2003) 
 

4.9 สรุป   
 คุณภาพทางเคมีมีความสําคัญต�อการการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หาก
คุณภาพนํ้าทางด+านเคมีเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการปนเป56อนของสารอินทรีย&และสารอนินทรยีส�งผลทาํ
ให+คุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพมนุษย&ได+ ดังน้ันการประเมิน
คุณภาพนํ้าทางด+านเคมีจึงเป-นเรื่องที่สําคัญ โดยดัชนีคุณภาพนํ้าทางเคมีที่ใช+เป-นเกณฑ&ในการประเมิน
คุณภาพนํ้าที่สําคัญ ได+แก�  ความเป-นกรดเป-นด�าง สภาพกรด สภาพด�าง  ความกระด+างของนํ้า  
ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า สารอินทรีย&ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโลหะ
หนัก เป-นต+น ซึ่งการศึกษาคุณภาพนํ้าแต�ละพารามิเตอร&ดังกล�าวจะทําให+เข+าใจกลไกการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของคุณภาพนํ้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย+าย และความเป-นพิษของสารมลพิษ 
ในแหล�งนํ้ามากข้ึน อย�างไรก็ตามการประเมินคุณภาพนํ้าทางด+านเคมีไม�ได+สะท+อนถึงสภาพของ 
แหล�งนํ้าที่แท+จริงนัก เน่ืองจากเป-นเพียงการวัดเพื่อประเมินคุณภาพนํ้า ณ ช�วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท�าน้ัน 
ดังน้ันเพื่อให+ข+อมูลคุณภาพนํ้าที่สะท+อนถึงสภาพจริงของแหล�งนํ้าเพิ่มข้ึนจึงควรมีการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพนํ้าทางด+านชีววิทยาควบคู�กันไปด+วย เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตในนํ้าเป-นตัวสะท+อนถึง              
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าของแหล�งนํ้าได+ดี  
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คําถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายว�ากlาซคาร&บอนไดออกไซด&มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงพีเอชของนํ้าอย�างไร 
2. จงอธิบายว�าการทําเกษตรกรรมและการป�าไม+มีผลต�อการเปลี่ยนแปลงของพีเอชนํ้าอย�างไร 
3. จงอธิบายว�าพีเอชของนํ้ามีผลต�อการละลายและความเป-นพิษของสารมลพิษในแหล�งนํ้า

อย�างไร 
4. จงอธิบายสาเหตุสําคัญที่ทําให+นํ้าเกิดสภาพกรด 
5. จงอธิบายความหมายของสภาพด�างของนํ้า และความสําคัญของสภาพด�างของนํ้าต�อ 

ระบบนิเวศทางนํ้าอย�างไร 
6. จงอธิบายสภาพด�างของนํ้ามีผลอย�างไรต�อมนุษย& 
7. จงอธิบายความหมายของความกระด+างของนํ้า 
8. ความกระด+างของนํ้ามีกี่ชนิด และประกอบด+วยชนิดใดบ+าง 
9. จงอธิบายความกระด+างของนํ้าส�งผลกระทบอย�างไรบ+างต�อสัตว&นํ้า 
10. จงอธิบายว�าความกระด+างของนํ้ามีผลในการช�วยลดความเป-นพิษของสารมลพิษในนํ้าอย�างไร 
11. จงอธิบายความหมายของค�าการนําไฟฟ>าของนํ้า 
12. จงอธิบายปiจจัยที่มีผลทําให+ค�าการนําไฟฟ>าของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป 
13. ค�านําไฟฟ>าของนํ้ามีความสําคัญอย�างไรต�อสัตว&นํ้า 
14. ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้ามีความสําคัญอย�างไรต�อระบบนิเวศทางนํ้า 
15. จงอธิบายความสัมพันธ&ระหว�างปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าและอุณหภูมิ 
16. จงอธิบายว�าสาหร�ายและพืชนํ้ามีผลต�อการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าใน

แหล�งนํ้าอย�างไร 
17.  จงอธิบายวิธีการวิเคราะห&หาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้ามาพอสังเขป 
18.  สารอินทรีย&ในนํ้ามีกี่ประเภท อะไรบ+าง 
19. จงอธิบายกลไกการฟอกตัวของนํ้ามาพอสังเขป 
20. จงอธิบายความหมายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว& 
21. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&มีกี่ประเภท อะไรบ+าง 
22. จงอธิบายว�าเพราะเหตุใดในปiจจุบันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&กลุ�มกลุ�มออร&กาโนฟอสเฟต

จึงนิยมนํามาใช+ประโยชน&สูงมากกว�าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&กลุ�มอื่น 
23. กระบวนการใดบ+างที่มีผลต�อการสะสม สลายตัว และการเคลื่อนย+ายของของกลุ�ม 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว&ในแหล�งนํ้า 
24. หากแหล�งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย&สูงจะส�งผลกระทบอย�างไรบ+างต�อระบบนิเวศทางนํ้า 
25. จงอธิบายวิธีการวิเคราะห&หาปริมาณสารอินทรีย&ที่ใช+ในการออกซิไดซ&สารอินทรีย&ในนํ้า 

(COD) มาพอสังเขป 
26. จงอธิบายแหล�งที่มาของไนเตรทในนํ้า และหากแหล�งนํ้ามีไนเตรทสูงจะเกิดผลกระทบต�อ

ระบบนิเวศทางนํ้าอย�างไร 
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27. ปริมาณไนโตรเจนที่ปนเป56อนในแหล�งนํ้าสูงจะส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจของประเทศอย�างไร 
28. จงอธิบายวิธีการวิเคราะห&หาไนเตรทในนํ้ามาพอสังเขป 
29. ฟอสฟอรัสในแหล�งนํ้ามีกี่ชนิดและมีชนิดใดบ+าง และแหล�งที่มาของฟอสฟอรัสในนํ้าที่สําคัญ

มาจากแหล�งใดบ+าง 
30. แหล�งนํ้าที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงเกินไปจะส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศทางนํ้าอย�างไร 
31. ปรากฎการณ&แอบจีบลูม (Algae bloom) คืออะไร เกิดจากสารมลพิษใด และมีผลกระทบ

อย�างไรต�อแหล�งนํ้าที่เกิดปรากฏการณ&น้ี  
32. จงอธิบายความหมายของโลหะหนัก และโลหะมีกี่ประเภทโลหะหนักและมีประเภทใดบ+าง 
33. จงอธิบายผลกระทบและอันตรายของปรอทของปรอทที่มีต�อสัตว&นํ้าและมนุษย&มาพอสังเขป  

 

   

 

 



บทท่ี 5 
คุณภาพน้ําทางชีววิทยา 

 
คุณภาพนํ้าทางชีววิทยาเป�นคุณลักษณะของนํ้าที่แสดงคุณภาพนํ้าที่เกิดจากถึงสิ่งมีชีวิต

ต$างๆ ที่อยู$ในนํ้าทั้งพืช สาหร$าย สัตว, และจุลินทรีย, ได.แก$ ไวรัส โปรโตซัว แบคทีเรีย และรา ซึ่งอาจ
เป�นกลุ$มจุลินทรีย,ก$อโรคหรือกลุ$มจุลินทรีย,ที่ไม$ก$อโรค ซึ่งเป�นคุณลักษณะของนํ้าที่สําคัญอีกด.านหน่ึง
นอกจากคุณภาพนํ้าทางด.านกายภาพและทางด.านเคมี ซึ่งคุณภาพนํ้าทางชีววิทยาเป�นคุณสมบัติ 
ของนํ้าที่สามารถสะท.อนถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าได.ดี โดยการเป�นการวิเคราะห,จาก
สิ่งมีชีวิตที่พบหรือจากสิ่งมีชีวิตที่เป�นตัวแทนในแหล$งนํ้าโดยตรง ดังน้ันหากคุณภาพนํ้าเปลี่ยนแปลงไป
สิ่งมีชีวิตจะเป�นตัวสะท.อนให.เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในแหล$งนํ้า เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตแต$ละชนิด
สามารถทนทานและดํารงชีวิตได.ในสภาพแวดล.อมที่แตกต$างกัน หากแหล$งนํ้ามีคุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลงไปจะส$งผลทําให.สิ่งมีชีวิตเหล$าน้ันได.รับผลกระทบด.วยเช$นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล$าวอาจ
มีส$งผลทําให.สัตว,นํ้าได.รับอันตราย หรือมีผลต$อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงโครงสร.างหน.าที่
ในระบบนิเวศทางนํ้าได. สําหรับการประเมินคุณภาพนํ้าโดยใช.วิธีทางชีววิทยาสามารถประเมินได. 
หลายวิธี เช$น ประเมินจากการพบหรือไม$พบสิ่งมีชีวิตนํ้า วิเคราะห,จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) การวิเคราะห,การตกค.างของสารมลพิษในสิ่งมีชีวิต (Bioaccumulation) 
และการใช.สิ่งมีชีวิตเป�นตัวทดสอบ (Organism testing) สารมลพิษ เป�นต.น จึงเห็นได.ว$าคุณภาพนํ้า
ทางชีววิทยาเป�นคุณสมบัติของนํ้าที่สําคัญในการที่จะช$วยในการบ$งช้ีถึงที่มาของแหล$งกําเนิดที่
ก$อให.เกิดการปนเปKLอน อีกทั้งยังสามารถนํ้าไปใช.เป�นเกณฑ,ในการประเมินคุณภาพนํ้าควบคู$กับการ
ประเมินคุณภาพนํ้าทางกายภาพและเคมี เพื่อใช.เป�นดัชนีช้ีวัดทางชีวภาพ (Bioindicator)  และเพื่อใช.
บ$งช้ีการปนเปKLอน รวมถึงใช.ในการติดตามและเฝOาระวังคุณภาพนํ้าเพื่อสามารถสะท.อนให.เห็นถึง 
สภาพปPญหาที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ได.อย$างให.ครอบคลุมย่ิงข้ึน 

 
5.1 สิ่งมีชีวิตในแหล�งนํ้าและในนํ้าเสีย 

สิ่งมีชีวิตในแหล$งนํ้าและในนํ้าเสียแบ$งตามอาณาจักร (kingdom)  ได.เป�นสัตว, พืชและ
โพทิสต.า (Kingdom Protista). สิ่งมีชีวิตดังกล$าวมีทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ$ที่สามารถมองเห็นได.ด.วย
ตาเปล$า เช$น หนอน แมงกะพรุน และสาหร$ายขนาดใหญ$ เป�นต.น และสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่ไม$
สามารถมองเห็นได.ด.วยตาเปล$า เช$น แบคทีเรีย เป�นต.น (Tchobanoglous and Schroeder, 1985)  
แสดงดังตารางที่ 5.1 ในที่น้ีอธิบายเฉพาะตัวแทนสิ่งมีชีวิตที่สําคัญและที่นิยมใช.ในการประเมินและ
ติดตามคุณภาพนํ้า 3  กลุ$ม ได.แก$ แพลงก,ตอน (Plankton) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินหน.าดิน 
(Benthic invertebrates) และแบคทีเรีย (Bacteria) รายละเอียดดังต$อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 การจําแนกสิ่งมีชีวิตในนํ้าและนํ้าเสีย 
 

อาณาจักร ตัวแทนสิ่งมีชีวิต ขนาด 
(มิลลิเมตร) 

รูปร�าง ชนิดเซลล9 

สัตว, ครัสเตเชียน  (Crustaceans)    
 หนอน หรือพยาธิ (Worms)    
 โรติเฟอร, (Rotifer)    
พืช* พืชนํ้ามีราก (Rooted aquatic plants)    
 พืชที่มีเมล็ด (Seed plants)    
 เฟiร,น (Ferns)       ยูคาริโอต 

 มอส (Mosses)    
โพทิสต.า โปรโตรซัว (Protozoa) 100-102   
 สาหร$าย      
 ฟPงไจ (Fungi)  ราหรือเช้ือรา (Molds) 

และยีสต, (Yeasts)  
100-102 เส.นสาย 

กลม 
 

 
 สาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน** 

(Blue- green algae) 
100 กลม 

เส.นสาย 
   

  

 โพรคาริโอต 

 แบคทีเรีย**  101-102 แ บ บ ท$ อ น 
กลม 
เกลียว 

 

หมายเหตุ * สิ่งมีชีวิตหลายเซลล,ซึ่งเน้ือเย่ือมีการเปลี่ยนสภาพ 
             ** สิ่งมีชีวิตเซลล,เดียว หรือหลายเซลล,ที่เน้ือเย่ือไม$มีการเปลี่ยนสภาพ 
ที่มา: Tchobanoglous and Schroeder (1985) 
 
5.2 แพลงก9ตอน  

แพลงก,ตอน (Plankton) เป�นคําที่มาจากภาษากรีก ซึ่งภาษาอังกฤษแปลว$า Drifting หรือ 
Wanderer หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ล$องลอยอยู$ในนํ้าสุดแต$คลื่นลมจะพาไป เน่ืองจากลักษณะทาง
กายภาพและขนาดส$งผลทําให.แพลงก,ตอนไม$สามารถรักษาการเคลื่อนที่ และต$อต.านกระแสนํ้าได.  
(ลัดดา วงรัตน,, 2544) แพลงก,ตอนมีต้ังแต$ขนาดเล็กที่ต.องมองด.วยกล.องจุลทรรศน,จนถึงขนาดใหญ$     
ที่สามารถมองเห็นได.ด.วยตาเปล$า (ตารางที่ 5.2)  แต$ทุกกลุ$มจะไม$มีรยางค,ในการเคลื่อนที่เหมือนกัน 
แพลงก,ตอนจําแนกได.หลายแบบข้ึนอยู$กับเกณฑ,ที่ใช. แต$หากแบ$งตามเกณฑ,ที่นิยมซึ่งเป�นการแบ$งกลุ$ม  
โดยยึดหลักโภชนาการ สามารถแบ$งแพลงก,ตอนได.  2 กลุ$ม คือ แพลงก,ตอนพืช (Phytoplankton) 
คือ กลุ$มแพลงก,ตอนที่สามารถสังเคราะห,อาหารเองได. (Autotrophic organisms) โดยกระบวนการ
สังเคราะห,แสงเพื่อเปลี่ยนคาร,บอนไดออกไซด,ไปเป�นอินทรีย,สารซึ่งเป�นแหล$งกําเนิดหลักของ 
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คาร,บอนอินทรีย,และพลังงานในระบบนิเวศทางนํ้า แพลงก,ตอนพืชจึงเป�นผู.ผลิตข้ันปฐมภูมิ (Primary 
producer) ที่มีบทบาทและมีความสําคัญมากในห$วงโซ$อาหาร และแพลงก,ตอนสัตว, (Zooplankton) 
คือ แพลงก,ตอนที่ไม$สามารถสร.างอาหารเองได. (Heterotrophic organism) จะได.รับอาหารจาก 
การบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเฉพาะแพลงก,ตอนพืช  ดังน้ันในแหล$งนํ้าจึงว$าแพลงก,ตอนสัตว,เป�นผู.ผลิต
ข้ันต.นในห$วงโซ$อาหาร อีกทั้งยังเป�นตัวกลางสําคัญที่ช$วยในการเช่ือมโยงพลังงานและสารอาหารไปสู$
ผู.บริโภคลําดับถัดไป 

แพลงก,ตอนมีหลายชนิดและมีปริมาณแตกต$างกันไปตามลักษณะของแหล$งนํ้าที่อาศัยอยู$ 
เช$น แหล$งนํ้าจืดแพลงก,ตอนส$วนใหญ$ที่พบ ได.แก$ สาหร$ายสีเขียว เช$น Cosmarium, Closterium 
และ Staurastrum เป�นต.น รวมถึงยูกลีนอยด, กลุ$มไดอะตอม กลุ$มโปรโตซัว และกลุ$มโรติเฟอร, เป�น
ต.น  ส$วนนํ้าทะเลแพลงก,ตอนที่พบส$วนใหญ$ ได.แก$ กลุ$มไดอะตอม เช$น Thalassiosira antarotica   
กลุ$มโปรโตซัว กลุ$มไดโนแฟลกเจลเลต เช$น Ceratium เป�นต.น รวมถึงหนอนธนู และกลุ$มครัสเตเชียน 
เป�นต.น (ศูนย,วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ, 2556)  
แพลงก,ตอนเจริญเติบโตและมีลักษณะที่อยู$อาศัยแตกต$างกัน ดังน้ันในแหล$งนํ้าที่มีคุณภาพที่แตกต$าง
กันจะมีผลทําให.ชนิดและปริมาณของแพลงก,ตอน 

 

ตารางท่ี 5.2 การแบ$งกลุ$มแพลงก,ตอนโดยยึดขนาดของแพลงก,ตอน 
 

กลุ�ม ขนาด ตัวอย�าง 
Femetoplankton น.อยกว$า 0.2 ไมครอน สาหร$ายสเีขียวแกมนํ้าเงิน 
Picophytoplankton 0.2 - 2 ไมครอน แพลงก,ตอนพืชพวกมีหนวด  

โปรโตซัว 
Nanophytoplankton 2 - 20 ไมครอน แพลงก,ตอนพืชส$วนมาก 
Microphytoplankton 20 - 200 ไมครอน แพลงก,ตอนพืชส$วนมาก 
Mesophytoplankton 200 ไมครอน - 2 มิลลิเมตร แพลงก,ตอนสัตว,ขนาดเลก็  

ไดอะตอมขนาดใหญ$ 
Macrophytoplankton มากกว$า 2  มิลลิเมตร แมงกระพรุน ไมสิค ยูฟอร,สิค หนอนธนู  

ที่มา: Sieburth et al (1978) 
 

5.2.1 การแบ�งกลุ�มแพลงก9ตอน  
การแบ$งกลุ$มของแพลงก,ตอนโดยยึดหลักโภชนาการแบ$งได. 2 กลุ$ม คือ แพลงก,ตอน

พืชและแพลงก,ตอนสัตว, ดังน้ี 
1) แพลงก9ตอนพืช (Phytoplankton) เป�นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห,อาหาร  

เองได.เน่ืองจากมีสารคลอโรฟiลล,ช$วยในกระบวนการสังเคราะห,แสงและสร.างสารอินทรีย,และ
ปลดปล$อยออกซิเจนให.กับแหล$งนํ้า จึงเป�นผู.ผลิตข้ันต.นที่สําคัญในระบบห$วงโซ$อาหารแพลงก,ตอนพืช
มีรูปร$างลักษณะหลายแบบทั้งแบบเซลล,เด่ียว แบบรวมกันอยู$เป�นกลุ$มเซลล, และแบบเส.นสาย 
มีขนาดเล็กมากจนไม$สามารถมองด.วยตาเปล$าได.จนถึงมีขนาดใหญ$ เช$น แมงกะพรุน และหนอนธนู 
เป�นต.น สามารถจําแนกออกเป�น 5 ดิวิช่ัน (Division) ได.แก$ สาหร$ายสีเขียว (Chlorophyta) สาหร$าย
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สีเขียวแกมนํ้าเงิน (Cyanophyta)  ไดอะตอม (Chysophyta) ยูกลีนอยด, (Euglenophyta) และ 
ไดโนแฟลกเจลเลต (Pyrrhophyta) (Smith, 1950) แพลงก,ตอนพืชสามารถเจริญเติบโตในบริเวณที่มี
ความช้ืนและสภาพทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม แต$ส$วนใหญ$จะเจริญเติบโตได.ดีในแหล$งนํ้า ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู$กับสภาพแวดล.อมของแหล$งนํ้าที่อาศัยอยู$  ได.แก$ ความขุ$น ค$าพีเอช อุณหภูมิ และธาตุอาหาร 
รวมถึงอัตราการไหลของนํ้าและแสงแดด เป�นต.น เช$น แพลงก,ตอนพืชชอบอาศัยในนํ้าที่มีปริมาณของ
สารอาหารและปริมาณของแคลเซียมสูง (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) หรือในแหล$งนํ้าน่ิงจะพบว$ามี
ปริมาณและการกระจายตัวของแพลงก,ตอนพืชมากกว$าในแหล$ง นํ้าไหล เน่ืองจากการไหล 
ของนํ้าทําให.แพลงก,ตอนพืชเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่จึงทําให.พบชนิดและจํานวนแพลงก,ตอนพืชได.น.อย
กว$าแหล$งนํ้าน่ิง เป�นต.น  

แพลงก,ตอนพืชมีรูปร$างลักษณะหลัก 3  ลักษณะ คือ แบบเซลล,เด่ียว แบบกลุ$มเซลล,
และแบบเส.นสาย ดังน้ี     

(1) แบบเซลล,เด่ียว (Unicellular form)  แพลงก,ตอนพืชประกอบด.วยผนังเซลล,
เพียงเซลล,เดียวอาจมีแฟลกเจลลัม (Flagellum) หรือไม$มีก็ได. เคลื่อนที่ได.ง$าย มีรูปร$างทั้งแบบกลม 
แฉก เหลี่ยม รูปดาว และทรงกระบอก หากจําแนกตามความสามารถในการเคลื่อนที่แบ$งออกเป�น    
2 ชนิด คือ เซลล,เด่ียวเคลื่อนที่ได.โดยใช.หนวดและเซลล,เด่ียวเคลื่อนที่ไม$ได. ดังน้ี 

(1.1) แบบเซลล,เด่ียวเคลื่อนที่ได.โดยใช.หนวด (Flagellated unicell หรือ 
Motile unicell) แพลงก,ตอนพืชกลุ$มน้ีเคลื่อนที่ได.โดยอาศัยหนวด เช$น Chlamydomonas sp., 
Carteria sp.  Phacus sp., Ceratium sp. Gymnodinium sp.และ Euglena sp. เป�นต.น 

(1.2) แบบเซลล,เด่ียวเคลื่อนที่ไม$ได. (Coccoid unicell หรือ Nonmotile 
unicell) แพลงก,ตอนพืชกลุ$มน้ีไม$มีหนวดจึงไม$สามารถเคลื่อนที่ได. เช$น Ankistrodesmus sp., 
Chlorella sp., Euastrum sp., Micrasteria sp., Navicula sp. และ Chroococcus sp. เป�นต.น  
  (2) แบบกลุ$มเซลล, (Colonial form หรือ Colony) กลุ$มน้ีประกอบด.วยกลุ$มเซลล,
หลายกลุ$มทั้งที่มีลักษณะเป�นเส.นสาย หรือที่อยู$รวมกันเป�นกลุ$ม เซลล,แพลงก,ตอนพืชมีรูปร$างลักษณะ
และทําหน.าที่อย$างเดียวกันมาอยู$รวมกันสามารถจําแนกได. 3 แบบ ดังน้ี 

(2.1) แบบซีโนเบียม (Coenobium) เป�นกลุ$มที่เซลล,ในกลุ$มเรียงตัวอย$าง เป�น
ระเบียบแน$นอน สามารถเคลื่อนโดยใช.แฟลกเจลลัม เช$น Gonium sp.,  Pandorina sp. และ 
Eudorina sp. เป�นต.น แต$บางชนิดเคลื่อนที่ไม$ได.เพราะไม$มีแฟลกเจลลัม เช$น Pediastrum sp., 
Hydrodictyon sp. และ Scenedesmus sp.  

(2.2) แบบแอกกรีเกช่ัน (Aggregation) เป�นกลุ$มเซลล,ที่มีจํานวนเซลล,ในกลุ$ม     
มีรูปแบบการจัดเรียงตัวของเซลล,ไม$แน$นอนและจํานวนเซลล,มีไม$จํากัด เช$น Microcystis sp., 
Selenastrum sp., Volvox sp., Synura sp. และ Planktosphaeria sp. เป�นต.น 

(2.3) แบบพาเมลลา (Palmella form) ประกอบด.วยเซลล,หลายกลุ$มมาอยู$
รวมกันเป�นโคโลนีและไม$สามารถเคลื่อนที่ได. มีขนาดและรูปร$างไม$แน$นอน เป�นกลุ$มเซลล,ที่เกิดจาก
เย่ือหุ.มเซลล,แต$ละเซลล,มาเช่ือมต$อกัน เช$น Anacystis sp. Eucapsis sp., Gloeocapsa sp. และ 
Chroococcus sp. และบางชนิดเกิดจากเซลล,เดียว หรือเซลล,ที่เคลื่อนไหวได.ทําการแบ$งเซลล, 
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จํานวนมากและอยู$ภายในเย่ือหุ.มเดียวกันเรียกระยะน้ีว$า พาล,เมลลา (Palmella stage) ซึ่งเป�นระยะ
หน่ึงในวัฏจักรชีวิตเพื่อการสืบพันธุ,   

(2.4) แบบเดนดรอยด,  (Dendroid colony) เป�นกลุ$มเซลล,ที่มีหลายกิ่งก.านมา
เช่ือมโยงกันคล.ายลักษณะของกิ่งไม. หรือเกิดจากการเรียงตัวของปลอกของแต$ละเซลล,ที่มีรูปแจกันมา
เรียงต$อกันทําให.มีรูปร$างลักษณะคล.ายช$อดอกไม. เช$น Dinobryon sp. และ Chrysodendron sp 

(2.5) แบบไรโซโพเดียล (Rhizopodial colony) เป�นกลุ$มเซลล,ที่รวมกันโดยมี
สายไรโซโปรเดียม (Rhizopodium) มาเช่ือมโยงกันระหว$างเซลล, เช$น Chrysamoeba sp. เป�นต.น     

(3) แบบเส.นสาย (Filamentous form or Filament) แพลงก,ตอนพืชแบบน้ีเกิด
จากการเรียงตัวของเซลล,แต$ละเซลล,มาเรียงต$อกันเป�นแถวหรือเส.นสาย และจะทําการแบ$งเซลล,      
ตามแนวขวางของแนวแกนทําให.เส.นสายยาวออกไปมี 2 แบบ ดังน้ี 

(3.1) เส.นสายแบบไม$แตกแขนง (Unbranched filament) เกิดจากการเรียงต$อ
กันของเซลล,มีลักษณะเป�นสายและไม$มีการแตกแขนง เช$น Oscillatoria sp., Anabaena sp., 
Phormidium sp, Ulothix sp., Spirogyra sp .และ Lyngbya sp. 

(3.2) เส.นสายแบบแตกแขนง (Branched filament) เซลล,จัดเรียงตัวต$อกันเป�น
สายและมีแขนงแตกออกไปด.านข.าง มีรูปร$างหลายแบบทั้งเป�นแบบแขนงแท. (Truebranch) ซึ่งเป�น
การแตกแขนงพบในสาหร$ายที่ เกาะกับพื้น เช$น Hapalosiphonsp., Heterodendron sp. 
Desmococcus sp.และ  Chara sp. และแบบแขนงเทียม (False branch) พบเฉพาะในกลุ$ม
สาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงินสกุล Scynonemataceae เช$น Scytonema sp. เป�นต.น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.1 ตัวอย$างรูปร$างลักษณะของแพลงก,ตอนพืช 
     ก. Cosmarium sp. ข. Euastrum sp. ค. Closterium sp  ง. Euglena sp.      
     จ.  Phacus  longicaudal (Ehrenberg) ฉ. Anabeana sp ช. Oscillatoria sp.  
     ซ. Spondylosium sp. ฎ. Fragilaria sp. ญ. Navicula  sp.          
ที่มา :  ผู.เรียบเรียง 

ฉ ช ซ ฎ ญ 

จ ก ข ค ง 
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  2) แพลงก9ตอนสัตว9 (Zooplankton) เป�นแพลงก,ตอนที่ไม$สามารถสร.างอาหารได.
ต.องอาศัยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเฉพาะแพลงก,ตอนพืชเป�นอาหาร กลุ$มแพลงก,ตอนสัตว, ได.แก$
กลุ$มสัตว,เซลล,เดียว โปรโตรซัว และสัตว,หลายเซลล,ที่ไม$มีกระดูกสันหลังทั้งระยะเต็มวัยและวัยอ$อน  
มีทั้งหมด 16 ไฟลั่ม ได.แก$ Potozoa, Cnidaria (Coelenterata), Ctenophora, Platyhelminthes, 
Nemertinea, Rotifera, Bryozoa, Phoronida, Brachiooda, Chaetognatha, Annelida, 
Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata และ Chordata และหากจําแนก 
ตามวงจรชีวิตแบ$งแพลงก,ตอนสัตว,ได. 2 กลุ$ม ได.แก$ แพลงก,ตอนสัตว,ถาวร (Holozooplankton) คือ 
แพลงก,ตอนสัตว,ที่ดํารงชีวิตเป�นแพลงก,ตอนตลอดชีวิตต้ังแต$เกิดจนตาย และกลุ$มแพลงก,ตอนสัตว,
ช่ัวคราว (Merozooplankton) คือ ตัวอ$อน (Larvae) ของสัตว,นํ้า แพลงก,ตอนสัตว,เป�นผู.บริโภค
อันดับแรก ในห$วงโซ$อาหารและเป�นองค,ประกอบที่มีความสําคัญมากในระบบนิเวศทางนํ้า เน่ืองจาก
เป�นอาหารของสัตว,นํ้ามากมาย เช$น อาหารของลูกสัตว,นํ้า เช$น ไรนํ้า โคพีพอด (Copepod) และ 
โรติเฟอร, (Rotifer) และอาหารสําหรับมนุษย,โดยตรง เช$น แมงกะพรุน ในอันดับไซโฟซัว (Class 
Scyphozoa) เช$น Rhopilemma esculenta และ R. hispidiom  (ลัดดา วงศ,รัตน,, 2544)  รวมถึง
ยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการหมุนเวียนสารอาหารในแหล$งนํ้าเน่ืองจากเป�นตัวกลางที่เช่ือมโยง
พลังงานและสารอาหารระหว$างแพลงก,ตอนพืชและผู.บริโภคข้ันอื่นๆ ในห$วงโซ$อาหารในแหล$งนํ้า โดย
ในแหล$งนํ้าจืดจะพบแพลงก,ตอนสัตว,ที่สําคัญ 5 กลุ$ม ได.แก$ โปรโตซัว (Protozoa) โรติเฟอร, (Rotifer) 
คลาโดเซอรา (Cladocerans) โคพีพอด (Copepod) และออสตาคอด (Ostracod) (ละออศรี 
สะเนาะเมือง, 2546) ซึ่งแต$ละกลุ$มมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี  
  โปรโตซัว (Protozoa) จัดอยู$ในไฟลัมโปรโตซัว (Phylum Protozoa) เป�นสิ่งมีชีวิต
กลุ$มยูคาริโอต (Eukaryote) ลักษณะคล.ายสัตว,และบางชนิดมีลักษณะคล.ายทั้งพืชและสัตว, มีรูปร$าง
เซลล,เป�นแบบเซลล,เดียว บางชนิดเป�นเซลล,อยู$เด่ียว ๆ และบางชนิดรวมกันเป�นกลุ$มมีขนาดต้ังแต$  
5-300 ไมโครเมตร บางชนิดอาจมีขนาดใหญ$กว$า 7 มิลลิเมตร มีนิวเคลียสอย$างน.อย 1 อัน และกิน
พวกแบคทีเรียหรือสารอินทรีย,เป�นอาหาร มีการดํารงชีวิตแบบอิสระ (Free living) เช$น อะมีบา และ
บางชนิดสังเคราะห,แสงและสร.างอาหารได.เอง เช$น ยูกลีนา และบางชนิดเป�นปรสิต (Parasitism)  
โปรโตซัวส$วนใหญ$เป�นแพลงก,ตอนสัตว,ช่ัวคราวมีเพียงประมาณ 100 ชนิดที่เป�นแพลงก,ตอนสัตว,ถาวร 
  โรติเฟอร, (Rotifer) อยู$ในไฟลัมโรติเฟอรา (Phylum Rotifera) รูปร$างประกอบด.วย 
ส$วนหัวจะมีขนเซลล,เรียงกันเป�นแผงเรียกว$า โคโรนา (Corona) มีการพัดโบกของซีเลีย (Ciliaหรือ 
Cilium) ดูคล.ายวงล.อหมุน สมมาตรครึ่งซีก มีเน้ือเย่ือ 3 ช้ันในระยะเอ็มบริโอ มีระบบอวัยวะแบบสัตว,
ช้ันสูง มีซีลอมไม$แท. มีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ, (Complete digestive tract) เป�นพวกแรก
ที่ลําตัวยาว โปร$งใส ลําตัวแบ$งออกเป�น 3 ส$วน คือ หัว ลําตัว และเท.า มีผิวนอกบางยืดหยุ$นได.แต$บาง
ชนิดมีผิวนอกแข็งคล.ายเกราะหุ.ม เรียกว$า ลอริกา (Lorica) ลักษณะดังกล$าวสามารถนํามาใช.จําแนก
ชนิดของโรติเฟอร,ได. โรติเฟอร,กินทั้งพืชและสัตว,เป�นอาหารรวมทั้งสิ่งเน$าเปK�อยหรือสารอินทรีย,ในนํ้า
และโปรโตซัว หรือสัตว,ที่มีขนาดเล็กกว$าเป�นอาหาร ในแหล$งนํ้าจืดจะพบโรติเฟอร,มากกว$าในนํ้าทะเล 
(มนตรี มนตรีแก.วเกิด, 2547)  

คลาโดเซอรา (Cladocera) หรือเรียกทั่วไปว$าไรนํ้า (Water flea) จัดอยู$ในไฟลัม
อาร,โทรโปดา (Artropoda) มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 0.20 -18.0 มิลลิเมตร (Korovchinsky and 
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Smirov, 1996) ลําตัวปกคลุมด.วยเปลือก (Carapace หรือ Shell) ลําตัวมีเปลือกหุ.มตัวเป�นครึ่งเดียว
แต$พับครึ่งตรงด.านหลังและเปiดออกได.ตรงด.านท.องของลําตัว มีหนวด 2 คู$ที่เป�นรยางค,ที่ช$วยใน   
การว$ายนํ้า  ลําตัวแบ$งออกเป�น 3 ส$วน คือ หัว อก และท.อง ซึ่งหัวมักเช่ือมกับอก แบ$งออกเป�นปล.อง
มีขารยางค,ที่ช$วยในการว$ายนํ้า 5 คู$  การกินอาหารแตกต$างกันตามชนิด ทั้งกินอาหารได.โดยวิธีการ
กรองกิน (Filter feeding) หรือโดยวิธีการขูดกิน (Scraper) ) คลาโดเซอราจะเลือกกินอาหารตาม
ขนาดของลําตัวของ เช$น Diaptomus laticeps จะกินไดอะตอมสกุล Aulacoseira ซึ่งมีขนาดใหญ$ 
หรือ D. gracilis กินแพลงก,ตอนสัตว,เซลล,เดียวเป�นอาหาร โดยคลาโดเซอราพบได.ทั้งในนํ้าจืด  
นํ้ากร$อย และนํ้าทะเลรวมถึงแหล$งนํ้าที่มีสภาพกรด เช$น ป�าพรุ เป�นต.น 

จัดอยู$ในไฟลัมอาร,โทรโปดา อาศัยอยู$ได.ในแหล$งนํ้าธรรมชาติทุกประเภท โคพีพอดมี
รูปร$างยาว เรียวรีลําตัวแบ$งออกเป�นปล.องมี  3 ส$วน คือ หัว อก และ ท.อง ในระยะตัวอ$อนเรียกว$า 
นอเพียส (Nauplius) และระยะตัวเต็มวัยเรียกว$า โคพิไพด, (Copepodid) ส$วนใหญ$ดํารงชีวิต 
แบบอิสระ และกินอาหารโดยการกรองกินแพลงก,ตอนพืชและแพลงก,ตอนสัตว,ที่มีขนาดเล็ก 
นอกจากน้ีโคพีพอดยังเป�นอาหารที่สําคัญของสัตว,นํ้าขนาดเล็กและตัวอ$อนของสัตว,นํ้า ทําให.ปPจจุบันมี
การนําโคพีพอดมาใช.เป�นอาหารธรรมชาติในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว,นํ้าและโรงเพาะฟPกสัตว,นํ้า
โดยเฉพาะในแถบเอเชีย (พงศธร จันทรัตน,, 2014)  

  ออสตาคอด (Ostracod) มีขนาดประมาณ 1 - 7 มิลลิเมตร รูปร$างแบ$งเป�น 2 ส$วน 
คือ หัวและลําตัว โดยขนาดของหัวจะใหญ$เป�นครึ่งหน่ึงของความยาวของลําตัวทั้งหมด บนหัวมี 
หนวดบน 2 คู$ (Antennule และ Antennae) ที่คมช$วยในการตัดอาหารได.ดี ออสตาคอดบางชนิด 
ไม$มีตาหรือมีตาเด่ียว และอาศัยออกซิเจนจากการหมุนเวียนของนํ้า มีการกินอาหารแบบกรองกินทั้ง
แพลงก,ตอนหรือกินสัตว,อื่นรวมถึงสารอินทรีย,ที่เน$าเปK�อยเป�นอาหาร พบการแพร$กระจายของทั้งใน 
นํ้าจืดและนํ้าทะเล โดยตัวอย$างแพลงก,ตอนสัตว,บางชนิดแสดงดังภาพที่ 5.2 
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ภาพท่ี 5.2 ตัวอย$างรูปร$างลกัษณะแพลงก,ตอนสัตว, 
     ก. Copepodid cyclopoid copepod ข. Bosminopsis deitersi (Richard)          
     ค. Ephemeroporus barroisi (Richard) ง. Moina  micrura (Kurz)    
     จ. Lecane bulla (Gosse)  ฉ.  Keratella tropica (Apstein) ช. Filinia sp.  
     ซ. Arcella sp. ฎ. Chaetonotus sp.  
ที่มา : ผู.เรียบเรียง 

 
5.1.2 ประโยชน9และความสําคัญของแพลงก9ตอนในแหล�งนํ้า 

แพลงก,ตอนเป�นองค,ประกอบข้ันต.นที่สําคัญในระบบห$วงโซ$อาหาร (Food chain)  
ในแหล$งนํ้า แพลงก,ตอนมีบทบาทที่สําคัญ คือ แพลงก,ตอนพืชซึ่งเป�นผู.ผลิตอาหารข้ันปฐมภูมิ และ
แพลงก,ตอนสัตว,ที่เป�นผู.บริโภคในอันดับแรกของห$วงโซ$อาหาร ซึ่งส$วนใหญ$ดํารงชีวิตด.วยกรองกิน
แพลงก,ตอนพืชเป�นอาหาร  และแพลงก,ตอนสัตว,ยังเป�นอาหารที่สําคัญของกุ.ง หอย ปู ปลา และ 
สัตว,นํ้าอื่นๆ ดังน้ันแพลงก,ตอนสัตว,จึงถือว$าเป�นตัวกลางในการถ$ายโยงพลังงาน (Intermediate 
trophic relationship) จากผู.ผลิตข้ันต.นในกลุ$มแพลงก,ตอนพืชไปยังผู.บริโภคข้ันอื่นๆ ที่อยู$ใน 
สายใยอาหาร (Food web) (พงศธร จันทรัตน,, 2014; Human, 2011) รวมถึงยังมีบทบาทสําคัญใน
การหมุนเวียนสารอาหารในแหล$งนํ้า ซึ่งหากแหล$งนํ้าไม$มีการหมุนเวียนสารอาหารเมื่อมีการผลิตแล.ว
ถ.าปราศจากผู.บริโภคก็จะเกิดการสะสมของสารอาหารมากเกินสมดุล จะทําให.แหล$งนํ้ามีปริมาณ
สารอินทรีย,สูงและทําให.ออกซิเจนในแหล$งนํ้าลดลงจะส$งผลกระทบต$อสิ่งมีชีวิตในแหล$งนํ้าได. รวมถึง
ทําให.สัตว,นํ้าที่เป�นอาหารที่สําคัญของมนุษย, เช$น ปลาลดจํานวนลง เป�นต.น จากความสําคัญดังกล$าว
หากแพลงก,ตอนมีปริมาณและชนิดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดมีการสะสมสารพิษในแพลงก,ตอนก็มี
ศักยภาพที่จะส$งผลกระทบถึงผู.บริโภคลําดับต$อไปในห$วงโซ$อาหาร รวมถึงมนุษย,ที่เป�นผู.บริโภคลําดับ
สุดท.ายได.        

นอกจากน้ีแพลงก,ตอนยังถูกนํามาประยุกต,ใช.ในการบ$งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ,     
ของแหล$งนํ้าและคุณภาพนํ้า โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดจากสารอินทรีย, (Organic pollutant) เช$น 

ฉ. ช. ซ ฎ 

ค. 

จ
. 

ง. ขก. 
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Scenedesmus quadricauda, Euglena viridis, Nitzschia palea, Oscillatoria limosa และ     
O. tenuis (Pamer,1969) อีกทั้งยังสามารถใช.เป�นดัชนีบ$งช้ีความอุดมสมบูรณ,และมลภาวะของ 
แหล$งนํ้าได. (อธิบายในหัวข.อ 5.2.3) รวมถึงแพลงก,ตอนยังถูกนําไปใช.ในอุตสาหกรรมสําหรับใช.ผลิต
เป�นอาหารของมนุษย,และผสมในเครื่องสําอางค, เช$น สาหร$าย Spirogyra sp., Oedogonium sp. 
และ Platymonas sp. เป�นต.น และแพลงก,ตอนยังถูกพัฒนามาใช.ในการศึกษาและทดลองด.านต$างๆ  
เช$น ด.านชีววิทยา สรีรวิทยาและพิษวิทยามากข้ึน  เน่ืองจากเพาะเลี้ยงได.ง$ายในห.องปฏิบัติการ และ
ยังสามารถตอบสนองต$อสารมลพิษได.ดีจึงเหมาะสําหรับใช.ในการทดสอบทางชีววิเคราะห, (Fernades 
 et al., 2002) ชนิดของแพลงก,ตอนที่นํามาใช.ในการทดสอบความเป�นพิษของสารมลพิษ เช$น 
Daphnia magna, D. pulex, Ceriodaphnia dubia, C. reticulata, Moina macrocopa  (US. 
EPA,1996; OECD, 2004; Hayasaka et al., 2011) 

5.2.3 การใชGแพลงก9ตอนในการประเมินคุณภาพนํ้า 
แพลงก,ตอนเป�นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสําคัญในแหล$งนํ้าทั้ง ยังเป�นอาหารและ 

เป�นตัวกลางในเช่ือมโยงพลังงานและสารอาหาร อีกทั้งมีแหล$งที่อยู$อาศัยและการดํารงชีวิตที่แตกต$าง
กันตามสภาพแวดล.อม เน่ืองจากมีช$วงความทนทาน (Rang of tolerance) ต$อสภาพแวดล.อมที่
แตกต$างกัน ตามแต$ละชนิดส$งผลทําให.มีแพลงก,ตอนมีความไวในการตอบสนองต$อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล.อมและมลพิษต$างๆ ได.แตกต$าง  ดังน้ันในแหล$งนํ้าที่มีคุณภาพที่แตกต$างกันจะมีผลทํา
ให.พบชนิดและปริมาณของแพลงก,ตอนที่แตกต$างกัน จากคุณสมบัติดังกล$าวปPจจุบันจึงมีการ 
นําแพลงก,ตอนมาประยุกต,ใช.ในการประเมินความอุดมสมบูรณ,และผลผลิตเบื้องต.นของแหล$งนํ้า 
รวมถึงใช.เพื่อบ$งช้ีภาวะมลพิษ และใช.ในการทดสอบเพื่อประเมินความเป�นพิษของสารมลพิษ ดังน้ี 

1) ใชGในการบ�งชี้ความอุดมสมบูรณ9ของแหล�งนํ้า เน่ืองจากแพลงก,ตอนแต$ละชนิด
มีช$วงความทนทานต$อสภาพแวดล.อมและแหล$งที่อยู$อาศัยที่แตกต$างกันทําให.ชนิดและปริมาณของ
แพลงก,ตอนมีความแตกต$างกันตามคุณภาพนํ้า ซึ่ งสารอาหารเป�นปPจจัยสํา คัญที่มีผลต$อ             
ความหลากหลายและการเจริญเติบโตของแพลงก,ตอน ดังน้ันในแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารในปริมาณ    
ที่แตกต$างกันจะทําให.พบชนิดและปริมาณของแพลงก,ตอนแตกต$างกันไปด.วย จากคุณสมบัติดังกล$าว
จึงสามารถนําแพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนี (Indicator) ในการบ$งช้ีปริมาณสารอาหารเพื่อใช.ประเมิน
ความอุดมสมบูรณ,ของแหล$งนํ้า และบ$งช้ีถึงการเกิดปรากฎการณ,ยูโทรฟiเคช่ันในแหล$งนํ้าได. อีกทั้งยัง   
สามารถใช.ประเมินคุณภาพนํ้าเบื้องต.นได. (Garmendia et al., 2013; Uday et al., 2013)  

ความอุดมสมบูรณ,ของแหล$งนํ้าสามารถแบ$งตามปริมาณของสารอาหารใน   
แหล$งนํ้าได. 3 ระดับ คือ แหล$งนํ้ามีความอุดมสมบูรณ,สูง ได.แก$ แหล$งนํ้าที่มีปริมาณสารอาหารสูง 
(Eutrophic) นํ้ามีสีเขียวขุ$นหรือสีเขียวเข.ม มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้าตํ่าในช$วงเช.าและ     
ช$วงกลางคืน เน่ืองจากพืชนํ้าและสาหร$ายดึงออกซิเจนไปใช.ในการหายใจจํานวนมาก แต$ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าจะสูงข้ึนในเวลาบ$ายและเย็นเน่ืองจากพืชและสาหร$ายสังเคราะห,แสงได.ดี      
ในแหล$งนํ้าประเภทน้ีจะพบแพลงก,ตอนน.อยชนิดและแต$ละชนิดจะมีจํานวนมาก คุณภาพนํ้าอยู$ใน
ระดับเสื่อมโทรม ส$วนแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ปานกลาง ได.แก$ แหล$งนํ้ามีปริมาณสารอาหาร   
ปานกลาง (Mesotrophic) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าปานกลาง นํ้ามีสีเขียวใสหรือขุ$นเล็กน.อย   
แพลงก,ตอนที่พบจะมากชนิด และแต$ละชนิดอาจมมีจํานวนน.อยมากหรือน.อยปานกลาง คุณภาพนํ้า
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ปานกลาง และแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ตํ่าจะมีปริมาณสารอาหารน.อย (Oligotrophic) ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายนํ้าจะสูง นํ้าใสและไม$มีกลิ่น แพลงกต,อนมีจํานวนน.อยชนิดและแต$ละชนิดมีจํานวน
มาก คุณภาพนํ้าอยู$ในระดับดี จะเห็นได.ว$าระดับความอุดมสมบูรณ,ของแหล$งนํ้ามีผลทําให.การพบชนิด
และจํานวนของแพลงก,ตอนแตกต$างกัน (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2546.; Palmer, 1977) สํานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม (2552) รายงานว$าแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารน.อย  
นํ้าคุณภาพดีจะพบพวกเดสมิดส, เช$น Cosmarium sp., Staurastrum sp. และ Starodesmus sp. 
รวมถึงพวกไดอะตอมชนิด Centric diatom (Cyclotella sp.) และพวกคริโซไฟท, (Dinobryon sp.) 
(ภาพที่ 5.3ก) ส$วนแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารปานกลางนํ้า คุณภาพนํ้าปานกลางจะพบแพลงก,ตอนพืช
มากชนิดและแต$ละชนิดอาจมีจํานวนน.อยมาก โดยแพลงก,ตอนที่พบ ได.แก$ พวกไดโนแฟลกจิเลต เช$น 
Ceratium spp. และ Peridinium spp. เป�นต.น (ภาพที่ 5.3ข) และแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารมาก
คุณภาพนํ้าตํ่า จะพบชนิดของแพลงก,ตอนน.อยและแต$ละชนิดจะมีจํานวนมาก โดยแพลงก,ตอนที่พบ 
ได.แก$ สาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เช$น Anabaena sp., Oscillatoria sp. และ Phormidium sp. 
เป�นต.น รวมถึงกลุ$มยูกลีนอยด, เช$น Euglena sp. และ Trachelomonas sp. และกลุ$มไดอะตอม 
เช$น Nizdchia sp. Fragilaria sp. และ Synedra sp. เป�นต.น (ภาพที่ 5.3ค) เช$นเดียวกับการศึกษา
ของ Wetzel (1983) ที่พบว$าแพลงก,ตอนชนิดเด$นที่พบในแหล$งนํ้าที่มีปริมาณสารอาหารน.อย ได.แก$ 
กลุ$มพวกเดสมิดส, เช$น Staurastrum sp.และ Starodesmus sp. ไดอะตอมชนิด Centric diatom 
เช$น Cyclotella sp. และ Tabellaria sp. รวมถึงพวกคริโซไฟท, เช$น Dinobryon sp. และ 
Mallomonas sp. และกลุ$มสาหร$ายสีเขียว เช$น Oocystis sp. และ Botryococcus sp. ส$วนแหล$ง
นํ้าที่มีสารอาหารปานกลาง แพลงก,ตอนที่พบ คือ พวกไดโนแฟลกจิเลต เช$น Ceratium spp. และ 
Peridinium spp. แหล$งนํ้าที่มีสารอาหารมากจะพบแพลงก,ตอนที่มากตลอดทั้งป� โดยเฉพาะชนิด 
Fragilaria crotonensis, Stephanodiscus sp. Synedra sp., Melosira granulata และ
Asterionell sp. รวมถึงสาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน เช$น Microcystis sp., Aphanizomenon sp. 
และ Anabaena sp. ซึ่งสอดคล.องกับ Andersen (1997) ที่รายงานว$าแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารสูงและ
กําลังจะเกิดปรากฎการณ,ยูโทรฟiเคช่ันองค,ประกอบของความหลากหลายของแพลงก,ตอนพืชใน 
แหล$งนํ้าจะค$อย ๆ ลดลง และเริ่มพบการเจริญเติบโตของกลุ$มสาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงินสูงข้ึน 
จึงกลายเป�นแพลงก,ตอนกลุ$มหลักที่พบในแหล$งนํ้า แพลงก,ตอนกลุ$มดังกล$าวบางชนิดสร.างสารพิษได.
ซึ่งจะส$งผลทําให.สัตว,นํ้าได.รับอันตรายรวมถึงมนุษย,อาจได.รับอันตรายได.หากบริโภคสัตว,นํ้าที่มีพิษ 
โดยชนิดและสกุลของแพลงก,ตอนพืชที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ที่แตกต$างกันแสดงดัง
ตารางที่ 5.3   
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ก. แพงลงก,ตอนพืชที่พบในแหล$งนํ้าทีม่ีความอุดมสมบรูณ,น.อย คุณภาพนํ้าดี 

 

 
ข. แพลงก,ตอนพืชทีพ่บในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ปานกลาง คุณภาพนํ้าปานกลาง 

 

 
ค. แพลงก,ตอนพืชทีพ่บในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,มาก คุณภาพนํ้าตํ่า 

 
ภาพท่ี 5.3 แพลงก,ตอนพืชที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,และคุณภาพนํ้าที่แตกต$างกัน 
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล.อม (2552) 
 
บ แพลงก,ตอนพืชที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ที่แตกต$างกัน  
 

สกุลหรือชนิด การประเมิน 
ความอุดมสมบูรณ9 

อGางอิง 

Microcystis sp.  ยูโทรฟiก Ganapati (1960) 
Asteronella sp., Fragilaria sp., Melosira sp., 
Stephanodiscus sp., Synedra sp., 
Aphanizomenon sp., Anabaena sp., 
Oscillatoria sp., Cosmarium sp., 
Staurastrum sp., Ankistrodesmus sp., 
Pediastrum sp., Scenedesmus sp. 

ยูโทรฟiก Hutchinson 
(1967) 

Diatom โอลิโกโทรฟiก Touliabah  
et al (2016) 

 

Phacus sp.     Euglena sp.      Trachelomanas sp.      Nizchia sp. 

   Ceratium sp.                        Peridinium sp. 

 Staurastrum sp.      Cosmarium sp.       Dipnobryon sp.      Closterium sp.          Cyclotella sp 
 



304 
 

ตารางท่ี 5.3 แพลงก,ตอนพืชที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบรูณ,ที่แตกต$างกัน (ต$อ) 
สกุลหรือชนิดแพลงก9ตอนพืช การประเมิน 

ความอุดมสมบูรณ9 
อGางอิง 

Euglena acus, Euglena oxyuris ยูโทรฟiก Sampoorani  
et al (2002) 

Ankistrodesmus falcatus, Chlorella vulgaris, 
Closterium acerosum, Cryptomonas erosa, 
Cyclotella sp., Gomphonema gracile, 
Melosira granulata, Microcystis sp., 
Microcystis aeruginosa, Synedra ulna 
 Oscillatoria limosa, Euglena oxyuris,  
,Scenedesmus quadricauda 
Navicula cryptocephala 

ยูโทรฟiก Singh et al 
(2013) 

Diatom โอลิโกโทรฟiก Touliabah et al 
(2016) 

 
ในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ของสารอาหารแตกต$างกันก็จะพบชนิดของ

แพลงก,ตอนสัตว,แตกต$างกัน โดยจากรายงานของ Singh et al., (2013) พบว$าแหล$งนํ้าที่มีปริมาณ
สารอาหารน.อยจะพบแพลงก,ตอนสัตว,ชนิด Actinophrys sp., Bosmina longirostris, Coleps sp., 
Epistylis sp., Cyclops bicuspidatus, Daphnia sp., Euchlanis dialata, Notholca sp.    
Keratella procurva และ Voritcella nebularia ส$วนแหล$งนํ้าที่มีปริมาณสารอาหารสูงจะพบชนิด 
Alona pulchella, Aspidisca sp., Asplanchana brightwelli, .Brachionus angularis, 
Brachionus calyciflorus, Colpidium sp., Eucyclops sp., Chydorus sp, Glaucoma sp., 
Lecane sp., Stylonychia sp. และ Voritcella convallaria เช$นเดียวกับการศึกษาของ        
Jain et al. (2010) ที่พบว$าแพลงก,ตอนสัตว,ชนิดเด$นที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,สูง      
คือ Brachionusc alyciflorus  โดยชนิดและสกุลของแพลงก,ตอนสัตว,ที่พบในแหล$งนํ้าที่มี 
ความอุดมสมบูรณ,ของสารอาหารที่แตกต$างกันแสดงดังตารางที่ 5.4  
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ตารางท่ี 5.4  แพลงก,ตอนสัตว,ที่พบในแหล$งนํ้าที่มีความอุดมสมบูรณ,ที่แตกต$างกัน  
 

สกุลหรือชนิดแพลงก9ตอนสัตว9 การประเมิน 
ความอุดมสมบูรณ9 

อGางอิง 

B.angularis, Rotatoria ยูโทรฟiก Market et al 
(2003) 

Brachionus sp., Tesdinella sp. ยูโทรฟiก Kumar et al 
(2004) 

Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis,  
Filinia longiseta, Keratella cochlearis, 
Keratella quadrata, Pompholyxsulcata, 
Proales sp., Trichocerca pusilla, f. tecta,  
Bosmina coregoni, Bosmina longirostris,               
Chydorus sphaericus,  
 Diaphanosoma brachyurum 

ยูโทรฟiก Paturej (2006) 

Paramoecium caudatum, Oxytricha ovalis,       
Oxytricha oblongatus, Holophyra simplex,   
Cyclidium glaucoma, Brachionus calcyflorus,  
Brachionus forficula,Keratella tropica, 
Keratella procurva, Neodiaptomus 
schmackari, Mesocyclops leuckarti 
Mesocyclops hyalinus 

ยูโทรฟiก Sharma  
et al (2010) 

Brachionus calyciflorus ยูโทรฟiก Jain et al (2010) 
 

ดังน้ันจะเห็นได.ว$าชนิดและสกุลของแพลงก,ตอนที่พบในแหล$งนํ้าจะแตกต$างกัน
ตามปริมาณสารอาหารของแหล$งนํ้า จากคุณสมบัติดังกล$าวชนิดและสกุลของแพลงก,ตอนจึงสามารถ
นํามาใช.ในการบ$งบอกความอุดมสมบูรณ,ของและคุณภาพของแหล$งนํ้าได. ในปPจจุบันจึงมีการ 
นําแพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนีชีวภาพในการประเมินปริมาณสารอาหารในแหล$งนํ้าเพื่อใช.เป�นตัวบ$งช้ี
ถึงความอุดมสมบูรณ,และคุณภาพของแหล$งนํ้า ดังน้ี 

(1.1) การใช.ค$าคะแนนมาตรฐานคุณภาพนํ้าตามวิธี Applied Algal Research 
Laboratory-Phytoplankton (AARL-PP Score)  เป�นอีกวิธีที่สามารถนํามาใช.ในการประเมิน
คุณภาพนํ้าได. โดยไม$ต.องทําการวิเคราะห,คุณภาพนํ้าโดยเครื่องมือหรือสารเคมีแต$เป�นการใช.ชนิดของ
แพลงก,ตอนพืชชนิดเด$นเป�นตัวบ$งช้ีคุณภาพนํ้า โดยข.อมูลที่ได.จากการใช.วิธี AARL-PP Score ให.
ความถูกต.องมากกว$าร.อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห,คุณภาพนํ้าทางด.านกายภาพ ลและ
ด.านเคมี (Peerapormpisal et al., 2007; สิริพร ยศแสน  และ ปริญญา มูลสิน, 2558) AARL-PP 
Score มีวิธีการประเมินโดยการให.คะแนนแพลงก,ตอนพืชชนิดเด$นตามระดับสารอาหารจากตัวเลข 
 1-10  โดยตัวเลขน.อยแสดงว$ามีสารอาหารน.อย คุณภาพนํ้าดี ส$วนตัวเลขที่ค$าที่สูงข้ึนแสดงว$า 
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แหล$งนํ้ามีปริมาณสารอาหารมาก คุณภาพนํ้าตํ่า ซึ่งหากมี 10 หากแหล$งนํ้ามีค$าคะแทนเท$ากับ 10  
แสดงว$ามีสารอาหารสูงมาก คุณภาพนํ้าตํ่า การประเมินคุณภาพนํ้าทําได.โดยวิธีการเก็บรวบรวม
แพลงก,ตอนพืชจากแหล$งนํ้าที่ต.องการศึกษาโดยใช.ถุงแพลงก,ตอนขนาดตา 20-30 ไมโครเมตร   
(ภาพที่ 5.4) และนําตัวอย$างแพลงก,ตอนพืชมาจําแนกสกุลและนับจํานวนแพลงก,ตอนพืชในแต$ละสกลุ
โดยใช.กล.องจุลทรรศน, และทําการเลือกสกุลเด$นที่มีจํานวนเซลล,มากที่สุดและรองลงมารวมทั้งหมด
เป�น3 สกุล ซึ่งชนิดเด$นที่เลือกต.องมีจํานวนมากกว$าร.อยละ 30 ของแพลงก,ตอนพืชทั้งหมดในนํ้า
ตัวอย$างหลังจากน้ันคํานวณคะแนนที่ได.จากแพลงก,ตอนชนิดเด$นที่พบ เช$น หากพบ Dinobryon  มี
ค$าคะแนนเท$ากับ 1 คะแนน และหากพบ Euglena มีค$าคะแนนเท$ากับ 10 คะแนน  แสดงดังตาราง
ที่ 5.5 และภาพที่ 5.5-5.9 หลังจากน้ันนําค$าคะแนนรวมที่ได.มาหาค$าเฉลี่ย และนําคะแนนเฉลี่ยที่ได.
ไปเปรียบเทียบช$วงคะแนนเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ,และคุณภาพนํ้า โดยแหล$งนํ้าที่มีคะแนน 
อยู$ในช$วง 1.0 - 2.0 คะแนน แสดงว$าเป�นแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารน.อย มีความอุดมสมบูรณ,ตํ่า  
คุณภาพดี ส$วนแหล$งนํ้าที่มีคะแนนอยู$ในช$วง 3.6 - 5.5 คะแนน แสดงว$าแหล$งนํ้ามีสารอาหารปาน
กลางมีความอุดมสมบูรณ,ปานกลาง และคุณภาพนํ้าปานกลาง ส$วนมีคะแนนอยู$ในช$วง 7.6 - 9.0 
คะแนน แสดงว$าสารอาหารมาก ความอุดมสมบูรณ,มากและนํ้ามีคุณภาพไม$ดี แสดงดังตารางที่ 5.6  
(ยุวดี พีรพรพิศาล. 2549; สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม, 2552)  
 

 

ภาพท่ี 5.4 การเกบ็ตัวอย$างแพลงก,ตอนโดยใช.ถุงแพลงก,ตอน 
ที่มา : ผู.เรียบเรียง 
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ตารางท่ี 5.5 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงกตอนพืชจัดตามระดับสารอาหารหรือคุณภาพนํ้า  
สกุล คะแนน สกุล คะแนน 

Actinastrum   5 Encyonema  6 
Acanthoceras 5 Epithemia 6 
Achnanthes 6 Euastrum  3 
Amphora 6 Euglena  10 
Ankistrodesmus 7 Fragilaria  5 
Aphanocapsa  5 Gymnodinium  6 
Aulacoseira  6 Golenkinia  5 
Bacillaria   7 Gonium  6 
Botryococcus   4 Hantzschia  8 

Centritractus  4 Isthmochloron  5 
Ceratium  5 Kirchneriella  5 
Chlamydomonas  8 Melosiera  5 
Chlorella  6 Merismopedia 9 
Chroococcus  6 Micractinium  7 
Closterium  6 Micrasterias  2 
 Cocconeis  6 Microcystis 8 
Coelastrum  7 Monoraphidium  7 
Cosmarium  2 Navicula 5 
Crucigenia  7 Nephrocytium 5 
Cryptomonas 8 Nitzschia  9 
Crucigeniella   7 Oocysis  6 
Cylindrospermopsis 7 Oscillatoria 9 
Cymbella 5 Pandorina  6 
Cyclotella  2 Pediastrum  6 
Dictyosphaerium  7 Peridnium  6 
Dimorphococcus  7 Phacus  8 
Dinobryon  1 Phormidium  9 
Elakatothrix  3 Pinnularia  5 
Planktolyngbya 7 Staurodesmus 3 
Pseudanabaena 7 Stauroneis 3 
Peridiniopsis 6 Strombomonas 8 
Rhizosolenia 6 Surirella 6 
Rhodmonas 8 Synedra 6 
Rhopalodia 5 Synura 8 
Scenedesmus 8 Tetraedron 6 
Spirulina 9 Trachelomonas 8 
Staurastrum 3 Volvox 6 
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม, (2552) 
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ภาพท่ี 5.5 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
    ที่มีคะแนน 1 - 3 คะแนน 
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ภาพท่ี 5.6 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
    ที่มีคะแนน 4 - 5 คะแนน  
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ภาพท่ี 5.7 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงกตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
    ที่มีคะแนน  6 คะแนน 
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ภาพท่ี 5.8 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
    ที่มีคะแนน  7 คะแนน 
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ภาพท่ี 5.9 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
    ที่มีคะแนน  8 คะแนน 
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ภาพท่ี 5.10 คะแนน AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชจัดตามระดับสารอาหาร หรือคุณภาพนํ้า  
      ที่มีคะแนน 9 -10 คะแนน 
ที่มา : ยุวดี พีรพรพิศาล (2549) 
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ตารางท่ี 5.6 การจัดคุณภาพนํ้าตามระดับสารอาหารและคุณภาพนํ้าทั่วไป 
 

คะแนน คุณภาพนํ้าตามระดับสารอาหาร คุณภาพนํ้าท่ัวไป 
1.0 - 2.0  ระดับ Oligotrophic สารอาหารน.อย  คุณภาพนํ้าดี 
2.1 - 3.5  ระดับ Oligo-mesotrophic สารอาหารน.อยถึง 

ปานกลาง 
คุณภาพนํ้าดีถึงปานกลาง 
 

3.6 - 5.5  ระดับ Mesotrophic สารอาหารปานกลาง  คุณภาพนํ้าปานกลาง 
5.6 - 7.5  ระดับ Meso -eutrophic สารอาหารปานกลางถึงสูง คุณภาพนํ้าปานกลางถึงไม$ดี 
7.6 - 9.0  ระดับ Eutrophic สารอาหารสูง คุณภาพนํ้าไม$ดี 
9.1 - 10.0  ระดับ Hypeyeutrophic  คุณภาพนํ้าไม$ดีอย$างมาก 
ที่มา : สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม, (2552) 
  

จากการศึกษาของสิริพร ยศแสนและปริญญา มูลสิน (2558) ที่ประยุกต,ใช.
คะแนน AARL-PP Score ในการบ$งช้ีคุณภาพนํ้าห.วยสําราญ จังหวัดศรีษะเกษ พบว$า แพลงก,ตอนพืช
ชนิด 3 ลําดับแรก คือ Closteriumsp. ซึ่งพบการแพร$กระจายอยู$ทั้ง 6 สถานี รองลงมาคือ C. 
furcoides (Levander) Langhans และ Navicula sp. ตามลําดับ และเมื่อนําแพลงก,ตอนพืชมาจัด
คะแนนตามตาราง AARL-PP Score มีคะแนนเฉลี่ยเท$ากับ 5.0  แสดงดังตารางที่ 5.7 ซึ่งคะแนน 
อยู$ในช$วง 3.6 - 5.5  แสดงว$าห.วยสําราญมีสารอาหารอยู$ในระดับมีโซโทรฟiก คือ มีปริมาณสารอาหาร
ปานกลาง นํ้ามีคุณภาพปานกลาง 
 

ตารางท่ี 5.7 AARL-PP Score ของแพลงก,ตอนพืชในห.วยสําราญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ลําดับ แพลงก9ตอนชนิดเด�น คะแนน ค�าเฉลี่ยคะแนน AARL-PP Score 
1 Closterium sp. 6  

 AARL-PP Score  6+4+5  = 5.0 
                           3 

2 Ceratium furcoides (Levander) 
Langhans 

4 

3 Navicula sp 5 
ที่มา: สิริพร ยศแสน และปริญญา มูลสิน (2558)   
   

(1.2) การวัดจากผลผลิตเบื้องต.น (Primary production) เพื่อประเมินระดับ
ความอุดมสมบูรณ, วิธีน้ีใช.การวัดจากผลผลิตเบื้องต.น คือ วัดปริมาณคลอโรฟiลล,ในแพลงก,ตอนพืช  
ซึ่งเท$ากับการสังเคราะห,แสงหรืออัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของแพลงก,ตอนพืช หลังจากน้ันนํา   
ค$าผลผลิตที่ได.มาประเมินความอุดมสมบูรณ,ของแหล$งนํ้า โดยแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารสูงมากจะมี 
อัตราการผลิตอยู$ในช$วง  350 -700 กรัมคาร,บอนต$อตารางเมตรต$อป� แสดงดังตารางที่ 5.8 โดย 
อัตราผลผลิตเบื้องต.นดังกล$าวสามารถนํามาใช.ในการประเมินสารอาหารและความอุดมสมบูรณ, 
ของแหล$งนํ้าได. โดยจากการศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างปริมาณคลอโรฟiลล, เอ และคุณภาพนํ้าใน    
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แม$นํ้าอิงตอนล$างและคุณภาพนํ้าในลํานํ้าสาขาของกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิและคณะ (2560) พบว$า
ปริมาณคลอโรฟiลล, เอ จะมีความสัมพันธ,กับคุณภาพนํ้าในแต$ละฤดูกาล ซึ่งความเข.มข.นของ
คลอโรฟiลล, เอ ในช$วงนํ้าน.อยมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ 0.024 มิลลิกรัมต$อลิตร ซึ่งมีค$าสูงกว$าในฤดูนํ้าหลากที่
มีความเข.มข.นของคลอโรฟiลล, เอ เฉลี่ยเท$ากับ 0.006 มิลลิกรัมต$อลิตร อันเป�นผลมาจากช$วงฤดูนํ้า
น.อยแม$นํ้ามีปริมาณนํ้าลดลงส$งผลทําให.นํ้าเสียจากชุมชนที่เกิดจากการซักล.าง และการทํานาข.าวที่มี 
ธาตุอาหารปนเปKLอนไหลลงสู$แม$นํ้าสูงกว$าช$วงนํ้าหลากที่มีปริมาณนํ้าสูงกว$า ส$งผลทําให.พบความ
เข.มข.นของคลอโรฟiลล, เอ ช$วงฤดูนํ้าน.อยมีค$าสูงกว$าในช$วงฤดูนํ้าหลาก โดยความเข.มข.นของ
คลอโรฟiลล, เอ ที่วัดในแม$นํ้าอิงดังกล$าวมีความสัมพันธ,กับปริมาณของไนเตรทที่ตรวจพบในทั้งสอง
ฤดูกาล  
 
ตารางท่ี 5.8  อัตราการผลิตของแพลงก,ตอนพืช ที่แสดงระดับสารอาหารในแหล$งนํ้า 
 

ชนิดของแหล�งนํ้า อัตราการผลิต   
(กรัมคาร,บอนต$อตารางเมตรต$อป�)  

โอลิโกโทรฟiก 7 - 25 
ยูโทรฟiกตามธรรมชาติ 75 - 250 
เกิดภาวะยูโทรฟiก 350 -700 
ที่มา:  Rodhe (1969) 

 
2) การนําแพลงก9ตอนมาใชGการบ�งชี้มลภาวะในแหล�งนํ้า 
 เน่ืองจากสภาพแวดล.อม มีผลต$อการดํารงชีวิตของแพลงก,ตอน และแพลงตอนแต$

ละชนิดสามารถทนทานต$อสภาพแวดล.อมได.แตกต$างกัน ดังน้ันหากแหล$งนํ้ามีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการปนเปKLอนของสารมลพิษก็จะมีผลทําให.ชนิดและปริมาณแพลงก,ตอนเปลี่ยนไปเช$นกัน 
จากคุณสมบัติดังกล$าวจึงสามารถนําทั้งชนิดและปริมาณของแพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนีชีวภาพในการ
บ$งช้ีมลภาวะในแหล$งนํ้าได.   

การบ$งช้ีมลภาวะของแหล$งนํ้าโดยการประเมินจากชนิดและปริมาณของ        
แพลงก,ตอนที่พบในแหล$งนํ้า โดยแหล$งนํ้าธรรมชาติทั่วไปที่ไม$มีมลภาวะจะพบแพลงก,ตอนมากชนิด 
และปริมาณของแพลงก,ตอนแต$ละชนิดมีจํานวนไม$มากส$วนในแหล$งนํ้าที่มีมลภาวะแพลงก,ตอน       
ที่สามารถทนทานได.น.อยจะลดปริมาณลงและแพลงก,ตอนที่ทนทานได.มากจะมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนซึ่ง
ความมากชนิดของแพลงก,ตอนอาจลดลงเหลือเพียง 2-3 ชนิด หรือเหลือเพียง 1 ชนิด และแต$ละชนิด
ของแพลงก,ตอนมีจํานวนมาก เช$น  การบลูมของสาหร$ายสีเขียวแกมนํ้าเงินทําให.เกิดปรากฎการณ,ยู
โทรฟiเคช่ัน (ลัดดา วงศ,รัตน,, 2544; Touliabah et al., 2016)  โดยจากการศึกษาของ Zannatul 
and  Muktadir (2009) พบว$าลักษณะทางนิเวศวิทยาของแหล$งนํ้า เช$น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายนํ้า ความเค็ม พีเอช สารอินทรีย,ในนํ้า ฟอสเฟตและไนโตรเจน มีผลต$อชนิดของแพลงก,ตอน
สัตว,ที่พบ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงสัดส$วนขององค,ประกอบของแพลงก,ตอนจึงสามารถนํามาใช.บ$งช้ี
มลภาวะของแหล$งนํ้าและติดตามคุณภาพนํ้าได.ดี  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขององค,ประกอบของแพลงก,



316 
 

ตอนดังกล$าวไม$เพียงแต$บ$งช้ีถึงคุณภาพนํ้าเท$าน้ัน แต$ยังมีผลต$อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ,ทาง
กายภาพและชีวภาพของแหล$งนํ้าด.วย เช$น การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลต$อองค,ประกอบของชนิด 
และความชุกชุมของแพลงก,ตอนพืชซึ่งเกิดเน่ืองจากปฎิสัมพันธ,ระหว$างปPจจัยทางกายภาพและเคมี
ของแหล$งนํ้า ซึ่งมีผลต$อเน่ืองถึงการปPจจัยทางสภาพภูมิอากาศ  (Turkoglu et al.,2010)  

การประเมินมลภาวะของแหล$ง นํ้าสามารถประเมินจากดัชนีความ
หลากหลายของแพลงก,ตอน รวมถึงสกุลและชนิดของแพลงก,ตอนที่พบในแหล$งนํ้า ดังน้ี 

(3.1) การใช.ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) มาใช.ในการบ$งช้ี
มลภาวะของแหล$งนํ้า โดยการประเมินชนิดและปริมาณของแพลงก,ตอนที่พบในแหล$งนํ้าซึ่งเป�นการ
รวมค$าความหลากชนิดและความสม่ําเสมอของชนิด (Species richness and Evenness) ให.อยู$เป�น       
ค$าเดียวกันเพื่อใช.ในการประเมินระบบนิเวศ หรือเปรียบเทียบความหลากหลายระหว$างระบบนิเวศ  
ซึ่งในการศึกษาดัชนีความหลากหลายน้ัน Shannon-Wiener  diversity index (H’) (Hurlbert, 
1971) เป�นวิธีหน่ึงที่นิยมนํามาใช.ในการหาความหลากหลายของแพลงก,ตอน โดยการจําแนกชนิดและ
ตรวจนับจํานวนแพลงก,ตอนหลังจากแล.วนําข.อมูลดังกล$าวมาคํานวณดัชนีความหลากหลาย โดยมสีตูร
การคํานวณดังน้ี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 หลังจากน้ันนําค$าดัชนีที่ได.มาประเมินมลภาวะของแหล$งนํ้าตามค$าคะแนน

ที่ได. โดยแหล$งนํ้าที่มีมลพิษรุนแรงจะมีค$าดัชนีความหลากหลายอยู$ในช$วง 0 -1 หากแหล$งนํ้ามี
มลภาวะปานกลางจะมีค$าดัชนีความหลากหลายอยู$ในช$วง 1 - 2 และแหล$งนํ้าที่ได.รับมลพิษตํ่า  จะมี
ค$าดัชนีความหลากหลายอยู$ในช$วง 3 - 4  ดังแสดงในตารางที่ 5.8                                  

 
 ตารางท่ี 5.9 ดัชนีความหลากหลายของแพลงก,ตอนที่ใช.บ$งช้ีภาวะมลพิษในแหล$งนํ้า 
 

ค�าดัชนีความหลากหลาย สภาพมลภาวะของแหล�งนํ้า 
0 - 1 แหล$งนํ้าได.รับมลพิษอย$างรุนแรง (Heavy pollution) 
1 - 2 แหล$งนํ้าได.รับมลพิษปานกลาง (Moderate pollution) 
2 - 3 แหล$งนํ้าได.รับมลพิษเล็กน.อย (Light pollution) 
3 - 4 แหล$งนํ้าได.รับมลพิษตํ่า (Slight pollution) 

 ที่มา: Hurlbert (1971)  
 

H’= Σs i=l (pi) (log2pi) 
 

เมื่อ H’= ค$าดัชนีความหลากหลาย 
 S  = จํานวนชนิดของแพลงก,ตอน 
 pi = จํานวนประชากรของแพลงก,ตอนแต$ละชนิด (N) หารด.วยจํานวนประชากร 
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(3.2) การใช.สกุลและชนิดของแพลงก,ตอนเป�นดัชนีมลพิษ (Pollution 
index) ชนิด (Species) และสกุล (Genus) ของแพลงก,ตอนที่พบในแหล$งนํ้าก็สามารถนํามาใช.เป�น
ดัชนีบ$งช้ีมลภาวะของแหล$งนํ้าได.  เน่ืองจากการกระจายของแพลงก,ตอนจะข้ึนกับสภาพแวดล.อม    
ที่อาศัยอยู$ เช$น ในแหล$งนํ้าที่นํ้าสะอาดจะพบแพลงก,ตอนพวก Cyclotella sp., Dinobryon sp. 
Melosira sp., Pinnularia sp. และ Staurastrum sp. ส$วนในแหล$งนํ้าเสียที่เกิดจากสารอินทรีย,   
มีปริมาณสูงจะพบแพลงก,ตอน เช$น Euglena sp., Microcystis sp., Cylindrospermopsis sp. 
และ Oscillatoria sp. (สันธิวัฒน, พิทักษ,พล และคณะ, 2557; ปฏิพัทธ, สันป�าเปOา และคณะ, 2560)   
โดยญาณวรุตม, ภูกองชนะและคณะ (2560) ศึกษาความสัมพันธ,ของแพลงก,ตอนพืชและคุณภาพนํ้า
บางประการ ในบึงแก$งนํ้าต.อน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก$น พบว$าชนิดและปริมาณแพลงก,ตอนพืช 
มีความแตกต$างกันตามฤดูกาล และมีความสัมพันธ,กับคุณภาพของนํ้าโดยเฉพาะอุณหภูมิ          
ความกระด.าง และแอมโมเนียรวมอย$างมีนัยสําคัญอย$างย่ิงทางสถิติ ซึ่งแพลงก,ตอนที่พบจะมีแปรผัน
ตามกับความกระด.างและแอมโมเนียรวมของนํ้า  แต$มีจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ คือ ในบริเวณที่มี
อุณหภูมิของนํ้าตํ่า หรือในช$วงฤดูหนาว นํ้ามีความกระด.างและแอมโมเนียรวมสูงจะมีผลทําให.ความ
หนาแน$นของแพลงก,ตอนพืชที่พบมีค$าสูงคือ 3,623 เซลล,ต$อลิตร เมื่อเทียบกับช$วงหน.าร.อนที่มี
อุณหภูมิสูงแต$มีนํ้าความกระด.างและแอมโมเนียรวมตํ่าพบความหนาแน$นของแพลงก,ตอนพืชเท$ากับ 
1,868 เซลล,ต$อลิตร ซึ่งน.อยกว$าในฤดูหนาว จากการตอบสนองต$อสารมลพิษได.ดีของแพลงก,ตอนจึง
ทําให.ตอนถูกนํามาประยุกต,ใช.ในการบ$งช้ีมลภาวะแหล$งนํ้าอย$างแพร$หลาย โดยเฉพาะมลภาวะที่เกิด
จากสารอินทรีย, เน่ืองจากแพลงก,ตอนบางชนิดทนทานมลภาวะจากสารอินทรีย,ได.น.อยและบางชนิด
ทนทานมลพิษที่มีปริมาณสารสูงได. โดยตารางที่ 5.9 แสดงชนิดของแพลงก,ตอนพืชที่บ$งช้ีมลภาวะใน
แหล$งนํ้า และตารางที่  5.10  แสดงชนิดของแพลงก,ตอนสัตว,ที่บ$งช้ีมลภาวะในแหล$งนํ้า 

 
ตารางท่ี  5.10 ชนิดของแพลงก,ตอนพืชที่บ$งช้ีมลภาวะในแหล$งนํ้า 
 

แพลงก9ตอนพืช การบ�งช้ี อGางอิง 
Pandorina sp. Scenedesmus sp. นํ้าเสียในท$อระบายนํ้า Verma et al (1978) 
Nitzschia palea, Synedra sp.,  
Navicula cryptocephala 

นํ้าเสียโรงงานกระดาษ Paramasivamand 
Sreenivasan (1981) 

 Euglena viridis, Nizchai palea, Oscilltoria 
limosa, Scenedesmus quadricauda,  
Oscillatoria tenuis 

มลพิษจากสารอินทรีย, Palmer (1969) 
 

Nitzschia palea, Synedra sp.,  
Navicula cryptocephala 

มลพิษทางนํ้า Bhatt et al (2001) 
 

Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, 
Synedra ulna ,Pandorina sp., Scenedesmus 
sp. 

นํ้าเสียในแม$นํ้า  Jindal and 
Vatsal,(2005) 

Mosses, liverworts การสะสมของโลหะหนัก Uttah et al (2008) 
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ตารางท่ี  5.10 ชนิดของแพลงก,ตอนพืชที่บ$งช้ีมลภาวะในแหล$งนํ้า (ต$อ) 
 

แพลงก9ตอนพืช การบ�งช้ี อGางอิง 
Selanastrum มลพิษทางนํ้า Uttah et al (2008) 
Wolffiaglobose ปนเปKLอนแคดเมียม Uttah et al (2008) 
Chlorella vulgaris ช$วยกําจัดโลหะหนักในนํ้า Lilian (2009) 
Chlorococcales :  
C. vulgaris Afrocarpus falcatus 

นํ้าเสียและของเสียจาก
โรงงานผลิตกระดาษ 

 

   
 
Anabena sp., Microcystis sp., Chlorella sp., 
Aphanizamenon sp., Rivuloria sp., Oocystis 
sp., Coelastrum sp., Scendesmus sp., 
Zygnema sp.,Chlamydomonas sp., 
Spirogyra sp., 
Tribonema sp., Closterium sp. 

มลพิษในอ$างเก็บนํ้า Hulyal andKaliwal 
(2009) 

Aspidisca sp., Bodo sp.,Stylonychia sp 
 Brachionus angularis, Colpoda sp., Eristalis 
tenax, Daphnia pulex, Mesocyclops sp., 
Tubifex tubifex, Rotaria rotatoria,  

โพลีแซพโปรบิค
(Polysaprobic)  

Jindal and Sharma 
(2011) 

Achnanthus brevipes, Gomphonema 
parvulum, Cymbella tumida,  Melosira sp., 
Cyclotella sp. 

มลพิษในนํ้ากร$อย Shruthi et al (2011) 

Microcystis aeruginosa Anabaena bergii มลพิษในอ$างเก็บนํ้า Katsiapi et al (2011) 

Euglena gracilis  มลพิษจากสารอินทรีย, Hosmani (2014) 
Lyngbya birge, Microcystis aeruginosa  ปริมาณฟอสเฟตในนํ้า Touliabah et al 

(2016) 
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ตารางท่ี  5.11 ชนิดของแพลงก,ตอนสัตว,ที่บ$งช้ีมลภาวะในแหล$งนํ้า 
แพลงก9ตอนพืช การบ�งช้ี อGางอิง 

Brachionuscaly dolabrotus มีความขุ$นสูงเน่ืองจาก 
ตะกอนดินท.องนํ้า 

Grizzle (1984) 

Keratella sp., Brachionus sp มลพิษจากสารอินทรีย, 
ในถังเก็บนํ้าจืด 

Goel and  
Chavan (1991) 

Moina sp., Daphnia sp., Bosmina sp., 
Cyclops sp., Phyllodiaptomus sp. 

มลพิษในทะเลสาบ Jha and Barat 
(2003) 

Leeches พบพีซีบ ี( PCB: 
polychlorinated 
biphenyl)  

Uttah et al (2008) 

B. ciflorus มลพิษจากสารอินทรีย, Jain et al (2010) 
Cladocerans group (unspecified) มีการปนเปKLอนต่ํา Hosmani (2014) 
Trichotriatetratis มลพิษเน่ืองจากการสะสม

ของฟอสฟอรัส โลหะหนัก 
Aslam et al (2012) 

Keratellatropica, Hexarthramira มีความขุ$นสูงเน่ืองจาก 
ตะกอนดินท.องนํ้า 

Thakur et al. (2013) 

   
การนําแพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนีช้ีวัดมลพิษ (Pollution index) ของแหล$ง

นํ้าในปPจจุบันวิธีที่นิยมนํามาใช.ใน คือ Palmer ,s Organic pollution index  (Palmer, 1969) ซึ่งวิธี
น้ีทําการประเมินมลภาวะของแหล$งนํ้าจากค$าดัชนีมลพิษ ของแพลงก,ตอนพืชทั้งหมด 20 สกุล 
(Genus) และ 20 ชนิด (Species) ดังแสดงในตารางที่ 5.12-5.13 ที่แสดงออกมาในค$าดัชนีที่มีค$า
ต้ังแต$ 1-6 ซึ่งแบ$งดัชนีตามความสามารถของแพลงก,ตอนพืชที่มีความทนทานต$อระดับมลพิษได.จาก
น.อยไปมาก เช$น  Euglena  เป�นสกุลที่สามารถทนทานในแหล$งนํ้าที่มีเกิดจากมลพิษของแหล$งนํ้าที่มี
สารอินทรีย,ได.สูงสุดเมื่อเทียบกับสกุลอื่น ซึ่งส$วนใหญ$จะพบในบ$อเลี้ยงปลา นํ้าเสีย หรือแหล$งนํ้าที่มี
ไนโตรเจนสูงบางครั้งเม็ดสีเป�นสีแดงซึ่งเมื่อเกิดการบลูมจะมีผลทําให.แหล$งนํ้ามีสีแดงเลือดเน่ืองจาก
การบลูมของ ยูกลีนา หรือ Oscillatoria เป�นสกุลที่ค$อนข.างทนต$อความเข.มข.นของสารอินทรีย,
เช$นเดียวกับ Euglena จึงพบบริเวณที่บึงหรือแหล$งนํ้าที่มีไนโตรเจนสูง ส$วนสกุล Stigeoclonium จะ
พบบริเวณโขดหินหรือแหล$งนํ้าที่สะอาด เป�นต.น  (Person,1989)  
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 ตารางท่ี 5.12  สกุล (Genus) ของแพลงก,ตอนพืชใช.เป�นดัชนีมลพิษของแหล$งนํ้า 
 

สกุลของแพลงก9ตอนพืช ค�าดัชนีมลพิษ สกุล ค�าดัชนีมลพิษ 
Anacystis  1 Micractinium  1 
Ankistrodesmus  2 Navicula  3 
Chlamydomonas  4 Nitzschia  3 
Chlorella  3 Oscillatoria  5 
Closterium  1 Pandorina  1 
Cyclotella  1 Phacus  2 
Euglena  5 Phormidium  1 
Gomphonema  1 Scenedesmus  4 
Lepocinclis  1 Stigeoclonium  2 
Melosira  1 Synedra  2 
Ankistrodesmus falcatus  3 Nitzschia palea  5 
Arthrospira jenneri  2 Oscillatoria chlorine  2 
Chlorella vulgaris  2 Oscillatori alimosa  4 
Cyclotella meneghiniana  2 Oscillatoria princeps  1 
Euglena gracilis  1 Oscillatoria putrid  1 
Euglena viridis  6 Oscillatoria tenuis  4 

Gomphonema parvulum  1 Pandorina morum  3 
Ankistrodesmus falcatus  3 Nitzschia palea  5 
Arthrospira jenneri  2 Oscillatoria chlorine  2 
Chlorella vulgaris  2 Oscillatori alimosa  4 
Cyclotella meneghiniana  2 Oscillatoria princeps  1 
Euglena gracilis  1 Oscillatoria putrid  1 
Euglena viridis  6 Oscillatoria tenuis  4 
Gomphonema parvulum  1 Pandorina morum  3 
Melosira varians  2 Scenedesmus quadricauda  4 
Navicula crptocaphala  1 Stigeoclonium tenue  3 
Nitzschia acicularis  1 Synedra ulna 3 

ที่มา:  Palmer, (1969) 
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การประเมินคุณภาพของแหล$งนํ้าโดยใช.แพลงก,ตอนพืชเป�นดัชนีค$ามลพิษ
ตามวิธี Palmer ,s Organic pollution index  ทําได.โดยการเก็บตัวอย$างแพลงก,ตอน หลังจากน้ัน
นําตัวอย$างมาวิเคราะห,สกุลหรือชนิดของแพลงก,ตอนพืชที่พบ และทําการรวมค$าคะแนนดัชนีมลพิษ
และนําค$าคะแนนดัชนีมลพิษที่ได.มาเปรียบเทียบช$วงค$าคะแนนดัชนีมลพิษเพื่อประเมินคุณภาพของ
แหล$งนํ้า ซึ่งหากค$าดัชนีรวมมลพิษของแหล$งนํ้าอยู$ในช$วง  0-10 แสดงว$าแหล$งนํ้ามีปริมาณ
สารอินทรีย,น.อย คะแนนดัชนีอยู$ช$วง 10- 15 แสดงว$าแหล$งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย,ปานกลาง  และ
หากคะแนนดัชนีอยู$ในช$วง 15 -20  แสดงว$าแหล$งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย,ค$อนข.างสูง แต$หากระดับ
คะแนนดัชนีสูงมากกว$า 20 แสดงว$าแหล$งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย,สูงมาก (Palmer, 1969)  จาก
การศึกษาของ Jose and Kumar (2011) ที่ทําการประเมินมลพิษในบ$อนํ้า 4 แห$งใน Mattancherry 
Ernakulam, Kerala ประเทศอินเดีย โดยใช. Palmer’s Organic Pollution Index พบว$าค$าดัชนี
มลพิษของแอ$งนํ้าอยู$ในช$วง 15-19 (ตารางที่ 5.13) แสดงว$าแอ$งนํ้าทั้ง 4 แห$งมีปริมาณสารอินทรีย,
ค$อนข.างสูง คุณภาพนํ้าค$อนข.างตํ่า  
 
ตารางท่ี 5.13 Palmer’s Organic pollution index ใน 4 บ$อนํ้า  
 

สกุลแพลงก,ตอนพืช ค$าดัชนี แอ$งนํ้า 1 แอ$งนํ้า 2 แอ$งนํ้า 3 แอ$งนํ้า 4 
Anacystis 1 1 1 1 - 
Oscillatoria 4 4 4 4 4 
Phormidium 1 - 1 - - 
Chlamydomonas 4 - - - - 
Pandorina  1 1 - - - 
Scenedesmus  4 4 4 4 4 
Micratinium  1 - - - - 
Ankistrodesmus  2 - 2 2 2 
Chlorella 3 - - - - 
Closterium 1 - - - - 

Stigeoclonium 2 - - - 2 
 Cyclotella  1 1 1 - 1 
Closterium 1  - - - 
Stigeoclonium 2 - - - 2 

 Cyclotella  1 1 1 - 1 

Melosira  1 1 1 - - 
Gomphonema 1 - - - - 
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ตารางท่ี 5.13 Palmer’s Organic pollution index ใน 4 บ$อนํ้า (ต$อ) 
 

สกุลแพลงก,ตอนพืช ค$าดัชนี แอ$งนํ้า 1 แอ$งนํ้า 2 แอ$งนํ้า 3 แอ$งนํ้า 4 
Navicula 3 - - - - 
Nitzschia  3 3 - 3 3 
Synedra 2 - - - - 
Euglena  5 - 5 5  
 Phacus  2 - - - - 
Lepocinclis  1 - - - - 
รวม  15 19 19 16 
ที่มา: Jose and Kumar (2011)  
 

(3.3) การใช.การตอบสนองทางชีวภาพของแพลงก,ตอน ในการทดสอบเพื่อ
ประเมินความเป�นพิษของสารมลพิษ ปPจจุบันการวัดการตอบสนองทางชีวภาพ (Biomarker) ถูก
นํามาใช.ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของสารมลพิษที่มีต$อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล.อม
มากข้ึนเน่ืองจากสามารถใช.ประเมินการสัมผัสหรือวัดผลกระทบและปริมาณของสารมลพษิทีป่นเปKLอน
ในสิ่งแวดล.อมที่อาจจะเกิดข้ึนต$อระบบนิเวศได. (Clement, 2000)  การตอบสนองทางชีวภาพ
โดยทั่วไปสามารถนํามาเป�นตัวช้ีวัดได. 2 ลักษณะ คือ (1) ตัวช้ีวัดการสัมผัสทางชีวภาพ (Biomarkers 
of exposure) คือ เป�นตัวบ$งช้ีการสัมผัสสารซึ่งสามารถสะท.อนถึงการสัมผัสจากอดีตที่ผ$านมาได.
ถึงแม.สารน้ันสามารถสลายตัวง$ายจากสิ่งแวดล.อม แต$ยังส$งผลทําให.สิ่งมีชีวิตได.รับผลกระทบได. และ 
(2) ตัวช้ีวัดผลกระทบทางชีวภาพ (Biomarkers of effect) คือ ตัวช้ีวัดที่หาผลกระทบและขนาดของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต$อสิ่งมีชีวิต ณ อวัยวะเปOาหมาย (Target organ) หรือเป�นการวัดประสิทธิภาพ
การทําหน.าที่ของอวัยวะน้ันๆ (Effect of system) หรือกรณีที่ใช.เป�นตัวช้ีวัดที่จะบอกสถานะหรือ
ความสมดุลของในสิ่งมีชีวิตที่ เกิดข้ึนหลังจากการสัมผัสสารเช$น ลักษณะการกินอาหาร การ
เจริญเติบโต การตาย หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการสืบพันธุ, และการทํางานทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต 
(Hagger et al, 2006; Schettinoet al., 2012)   

สามารถนําแพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนีวัดทางชีวภาพ โดยใช.เป�นตัวบ$งช้ีหรือ
ตัวช้ีวัดหรือเป�นสัญญาณของเหตุที่จะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล.วในสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังใช.ในการแสดง
ความสัมพันธ,ระหว$างค$าการสัมผัสสารกับร$างกายที่ผิดปรกติได.ดี (ศิริลักษณ, วงษ,วิจิตสุข, 2552) 
เน่ืองจากแพลงก,ตอนมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศแหล$งนํ้า อีกทั้งสามารถเจริญเติบโตในคุณภาพนํ้า
ที่แตกต$างกัน และมีความไวในการตอบสนองต$อมลพิษสิ่งแวดล.อมได.ดี โดยจากการศึกษาของ 
Ivana  et al. (2009)  พบว$าแพลงก,ตอนสัตว, D.magna มีความไวต$อความเป�นพิษเฉียบพลันต$อ
แคดเมียม สังกะสี และแมงกานีส มากกว$าแบคทีเรีย Vibrio fischeri และ Pseudomonas putida 
เช$นเดียวกับการศึกษาของ Dopsikova, (2005) ที่ พบว$าแพลงก,ตอนสัตว, D. magna มีความไวใน
การตอบตอบสนองต$อคาร,โบฟูรานซึ่งเป�นสารกําจัดแมลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับแพลงก,ตอนพืช 
Raphidocelis subcapitata และกับปลาหางนกยูง (Guppy) Poecillia reticulate  
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 การนําแพลงตอนมาใช.ในการทดสอบความเป�นพิษของสารมลพิษเป�น
การศึกษาความเป�นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) โดยใช.ระดับความเข.มข.นที่ทําให.สัตว,ทดลองตาย
ร.อยละ 50  หรือ การศึกษาพิษรองเฉียบพลัน (Sub chronic toxicity) ที่มีผลต$อการเปลี่ยนแปลง
ทางด.านต$างๆ ได.แก$ การสืบพันธุ, วงจรชีวิต ลักษณะรูปร$างของแพลงก,ตอน เป�นต.น (U.S.EPA, 
1996; Martins et al., 2006) รวมถึงใช.การตอบสนองทางชีวภาพของแพลงก,ตอน เช$น กิจกรรม 
การทํางานเอนไซม,ต$าง ๆ มาใช.เป�นตัวช้ีวัดในการประเมินผลกระทบของสารมลพิษ (Barata, 2004)    
การประเมินความเป�นพิษของสารมลพิษต$อแพลงก,ตอนดังกล$าวถือว$ามีความสําคัญมาก  เน่ืองจาก
หากแพลงก,ตอนได.รับพิษหรือการสะสมของสารมลพิษแล.วมีศักยภาพที่จะส$งผลต$อเน่ืองถึงผู.บริโภค
ตามระบบห$วงโซ$อาหารในแหล$งนํ้า อีกทั้งอาจจะส$งผลกระทบต$อโครงสร.างหรือหน.าที่ของระบบนิเวศ
แหล$งนํ้าได.หากแพลงก,ตอนมีชนิดหรือปริมาณเปลี่ยนแปลง ดังน้ันการประเมินความเป�นพิษของสาร
มลพิษต$อแพลงก,ตอนจะสามารถใช.ในการประเมินศักยภาพของสารมลพิษที่จะส$งผลกระทบต$อ
ผู.บริโภคลําดับต$อไป รวมถึงแพลงก,ตอนเองสามารถเป�นตัวบ$งช้ีและเป�นเครื่องมือที่ใช.ในการประเมิน
การปนเปKLอนของมลพิษในแหล$งนํ้าได.ดีอีกวิธีหน่ึง (Vigano et al., 1998; Burton et al., 1996) 
โดยจากการศึกษาของ Lutnicka et al (2014) ที่ทําการประเมินความเป�นพิษของสารกําจัดแมลง 
 ไซเพอร,เมทริน (Cypermethrin) และเดลต.าเมทริน (Deltamethrin) ที่มีความเป�นพิษเฉียบพลันต$อ
แพลงก,ตอนพืช Chlorella vulgaris และแพลงก,ตอนสัตว, Thamnocephalus platyurus พบว$า
ความเข.มข.นของสารดังกล$าวมีผลทําให. C. vulgaris และ T. platyurus ตายร.อยละ 50 ที่ระยะเวลา 
24 ช่ัวโมง  (24h -LC50) มีค$าเท$ากับ 0.89 และ 1.51 ไมโครกรัมต$อลิตรตามลําดับ และพบว$าสารเคมี
ทั้งสองชนิดที่ความเข.มข.น 3.828 และ 8.425 มิลลิกรัมต$อลิตร ตามลําดับ มีผลไปยับย้ังเจริญเติบโต
ของ C. vulgaris, D. magna และ  Brachionus calycilforus ที่ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง และยัง
พบว$าหาก C. vulgaris ได.รับสารเคมีทั้งสองต$อเน่ืองเป�นระยะเวลา 14 วัน จะมีผลทําให.การ
เจริญเติบโตลดลงร.อยละ 13 โดยตารางที่ 5.14 แสดงตัวอย$างการนําแพลงก,ตอนมาใช.ทดสอบความ
เป�นพิษเฉียบพลันต$อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว,บางชนิด 
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ตารางท่ี 5.14 การนําพลงก,ตอนบางชนิดมาใช.ทดสอบเพื่อประความเป�นพิษเฉียบพลันที่มีผลทําให.
แพลงก,ตอนตายร.อยละ 50 ในระยะเวลา 48 ช่ัวโมง 

สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว9 

ชนิดแพลงก9ตอน 
 

48h -LC50    
(µg/L) 

อGางอิง 
 

Malathion 
 
 
 
 
 
 
 

   

M. micrura 
M. marcocapa 
C. dubia 
 
 
 
Daphnia 
magna 
 

10.44 
5-10 
3.18 
3.35 
1.14 
2.12 
0.90 
8.0 
13     

Iwai et al.(2011) 
Wang  et al (1994) 
Hernadez et al ( 2004 
Maul et al  (2006) 
Nelson et al (1998) 
Ankley et al (1991) 
Ren et al (2007) 
Khan et al (1993) 
Siefirt (1998) 

Clorpyrifos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M. micrura 
C. dubia 
 
 
D. ambigue 
D.  magna 
 
 
 
D. duplex 
 

           0.08 
0.117 
0.056 
0.050  

          0.035 
0.30 - 0.80 

1.28 
1.0 - 3.7 

0.13 
> 1.6 

0.17-0.49 

Iwai et al (2011) 
Bailey (1997) 
Harmon et al  (2003) 
El- Merhibi et al (2004) 
Harmon et al (2003) 
Caceres et al., (2007) 
Van Wijngaarden et al  (1993) 
Barata et al (2004) 
Kersting et al (1997) 
Van der Hoeven and Gerrisen  (1997) 
Hooftmant et al (1993) 

Carbofuran 
 

 

M. micrura 
D.  magna 
 

6.96 
2.69 
38.6 

Iwai et al (2011) 
Nerberg et al  (1997) 
Dopsikova 2003) 

Neem extract 
 
 
 
 

M. micrura 
D.  magna 
 
D. duplex 

18.7 
196.3 
1250 

570 - 680 
570 

Iwai et al (2011) 
John (2001) 
Stark (2001) 
Scott and Kaushik (2001) 
Goktepe and Plhak (2002) 

Glyphosate 
 

M. micrura 
C. dubia 
 
D.  magna 
D. duplex 
D. spinulata 

343 
1150 

5,890 - 107,000 
30000 

20,000 - 21,880 
7900 

Iwai et al., (2011) 
Hensen et al.,  (1994) 
Tsui et al.,  (2004) 
Lutufu et al.,  (2001) 
 Al –Omar et al.,  (2000) 
Office of pesticide program,  (2000) 
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5.3 สัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดิน  
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน (Benthic invertebrates หรือ Benthos) หมายถึง         

สัตว,กลุ$มที่ไม$มีกระดูกสันหลังที่สามารถมองเห็นด.วยตาเปล$ามีขนาดอยู$ช$วง 200 - 500 ไมโครเมตร  
อาศัยและหาอาหารกินตามพื้นผิวหน.าตะกอนดินท.องนํ้า หรือดํารงชีวิตอยู$บริเวณพื้นท.องนํ้า         
ซึ่งจะแทรกตัวอยู$ระหว$างตะกอนดินท.องนํ้า เช$น กรวด ทราย หรือโคลน รวมถึงกลุ$มอาศัยอยู$ตาม 
กองหิน โขดหิน ขอนไม.ในนํ้า หรือพืชนํ้า สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมีความสามารถกระจายตัวได.
ทุกแหล$งที่อยู$อาศัย มีวงจรชีวิตช$วงที่เป�นตัวอ$อนอยู$ในนํ้าและตัวเต็มวัยอยู$บนบกหรือทั้งวงจรชีวิต
อาศัยอยู$ในนํ้าตลอดชีวิต (Rosenberg and Resh, 1993;นฤมล แสงประดับ, 2549) เช$น ไส.เดือนนํ้า
บางชนิดที่เจริญเติบโตอยู$ในนํ้าเพียงบางช$วงอายุ หรือตัวอ$อนแมลงปอและตัวอ$อนแมลงชีปะขาว  
เป�นต.น หากจําแนกสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินตามกลไกการกินอาหาร (Functional Feeding 
Group) แบ$งออกเป�น 5 กลุ$มคือ (1)  กลุ$มกัดกิน (Shredder) คือ กลุ$มที่กินอินทรีย,สารขนาดใหญ$
กว$า 1 มิลลิเมตร (Coarse Particulate Organic Matter: CPOM) เช$น ใบไม. (2) กลุ$มที่กินสาหร$าย 
(Grazer) และกลุ$มที่เก็บสะสมกินตามพื้นท.องนํ้า (Collector gatherer) โดยกลุ$มน้ีจะเก็บกินอนุภาค
สารอินทรีย,ที่มีขนาดเล็กกว$า 1 มิลลิเมตร (3) กลุ$มที่ขูดกิน (Scraper) (4) กลุ$มที่กรองกิน (Collector 
Filterer)     ที่กรองกินอนุภาคสารอินทรีย,ที่มีขนาดเล็กกว$า 1 มิลลิเมตร (Fine Particulate 
Organic Matter: FPOM) และ (5) กลุ$มที่เป�นผู.ล$า (Predator) (Cummins et al., 2005; อิสระ 
ธานี, 2557; Cummins et al., 2008) สัตว,กระดูกสันหลังหน.าดินเป�นผู.บริโภคลําดับแรกของห$วงโซ$
อาหารในแหล$งนํ้าจึงเป�นอาหารของสัตว,นํ้าหลายชนิด เช$น ปลา กบ หรือนกนํ้าชนิดต$างๆ และเป�นผู.
ที่มีบทบาทในการเช่ือมโยงพลังงานและสารอาหารระหว$างผู.บริโภคลําดับถัดไป โดยการเปลี่ยน
พลังงานไปสะสมในรูปของสารอินทรีย,ซึ่งเป�นแหล$งอาหารของสัตว,ต$างๆ และเมื่อสัตว,ไม$มีกระดูกสัน
หลังหน.าดินตายลงยังเป�นสารอาหารสําหรับพืชนํ้าและสัตว,นํ้าต$อไป 

5.3.1 ความสําคัญของสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดินทางนิเวศวิทยา 
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมีบทบาทสําคัญอย$างย่ิงในระบบนิเวศ โดยเฉพาะ

บทบาทต$อสายใยอาหารเน่ืองจากเป�นผู.บริโภคอันดับต.นของห$วงโซ$อาหารจึงเป�นตัวเช่ือมระหว$าง
ผู.ผลิตและผู.บริโภคอันดับต$อไปทําให.เป�นแหล$งอาหารที่สําคัญของสัตว,นํ้าขนาดใหญ$อื่น ๆ รวมถึง    
นกนํ้า เน่ืองจากมีคุณค$าทางโภชนาการสูง เช$น หนอนริ้นนํ้าจืด หรือหนอนแดง (Chironomid ) มี
องค,ประกอบของโปรตีนร.อยละ 61.53 ไขมันร.อยละ 14.04 คาร,โบไฮเดรตร.อยละ 14.02 และให.
พลังงาน 495.51 กิโลแคลอรีต$อกิโลกรัม จากคุณค$าทางอาหารดังกล$าวปPจจุบันจึงถูกนํามาผลิตเพื่อ
เป�นอาหารปลา (อิทธิพร จันทร,เพ็ญ, 2532) นอกจากน้ีสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินยังมีบทบาทใน
การส$งถ$ายพลังงานภายนอกและภายในระบบนิเวศแหล$งนํ้าสู$ผู.บริโภคข้ันสูงข้ึน และยังบทบาทสําคัญ
ในการช$วยหมุนเวียนสารอาหารและการย$อยสารอินทรีย,ในแหล$งนํ้า (Wallace & Webster, 1996) 
เช$น หนอนริ้นนํ้าจืดจะกินสารอินทรีย,ต$างๆ ในตะกอนดินท.องนํ้าเป�นอาหาร โดยการกินเข.าได.โดยตรง 
หรือบางชนิดก็ต.องย$อยสารอินทรีย,ให.มีขนาดเล็กก$อนนําเข.าสู$ร$างกายเพื่อเป�นอาหารซึ่งจะย$อยพวก
เศษพืชซากสัตว,ต$างๆ ไปเป�นตะกอนอินทรีย,ขนาดใหญ$ (Coarse particulate organic matter 
:CPOM) และขนาดเล็ก (Fine particulate organic matter: FPOและเปลี่ยนไปอยู$ในรูป
สารอินทรีย,ที่ละลายนํ้า (Dissolved organic matter :DOM ) เพื่อเป�นอาหาร  นอกจากน้ีของเสีย
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พวกมูล (Fecal pellets) ของหนอนริ้นนํ้าจืด ที่ขับถ$ายออกมาจะเป�นแหล$งอาหาที่สําคัญของสัตว,
กลุ$มคลัสเตเชียนพวก Chydorid เช$น Chydorus piger (Sars) (Van der  Bund, 1997) และ
บางส$วนก็จะถูกนําไปสร.างเป�นปลอกที่อยู$อาศัยต$อไป ส$วนมูลหนอนริ้นนํ้าจืดที่เหลือบางส$วนจุลินทรยี,
จะย$อยสลายกลายเป�นพวกฮิวมัสต$อไป นอกจากน้ีการที่หนอนริ้นนํ้าจืด กินพวกแพลงก,ตอนพืชเป�น
อาหารทําให.เกิดการสะสมขององค,ประกอบของสารอินทรีย, เช$น พวกอินทรีย,ไนโตรเจนทําให.เมื่อ
หนอนริ้นนํ้าจืดตายและถูกย$อยสลายส$งผลทําให.เกิดการปลดปล$อยสารอาหารในรูปอนินทรีย,สู$     
แหล$งนํ้าซึ่งเป�นรูปที่พืชและแพลงก,ตอนพืชสามารถนําไปใช.ประโยชน,ได.อีก ผลดังกล$าวจึงทําให. 
หนอนริ้นนํ้าจืด หรือสัตว,ในกลุ$มไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�นผู.มีที่มีบทบาทสําคัญที่ทําให.เกิดการ
หมุนเวียนสารอาหารต$างๆ ในแหล$งนํ้าเป�นวัฏจักร (Harabarashi and Watton,1990)  

สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินถูกนํามาประยุกต,เพื่อใช.เป�นตัวช้ีวัดเพื่อประเมิน  
และติดตามคุณภาพนํ้า เน่ืองจากมีความทนทานในการการดํารงชีวิตต$อสภาพแวดล.อมที่แตกต$างกัน
จึงทําให.พบชนิดของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินแตกต$างกันตามสภาพแวดล.อม เช$น แหล$งนํ้าที่
สะอาดที่มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าสูงจะพบสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน เช$น ตัวอ$อนแมลง
เกาะหิน หรือ ตัวอ$อนแมลงชีปะขาว ในขณะที่แหล$งนํ้าที่มีสารอินทรีย,สูง สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.า
ดินที่พบ เช$น หนอนริ้นนํ้าจืด หรือ ไส.เดือนนํ้า เป�นต.น นอกจากน้ีสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินยัง
เป�น  แหล$งอาหารและพลังงานที่สําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตในแหล$งนํ้าและมีบทบาทในในระบบนิเวศทาง
นํ้าอย$างมาก ดังน้ันหากสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได.รับผลกระทบ   
รวมถึงหากมีการสะสมของสารมลพิษจะส$งผลกระทบต$อเน่ืองถึงสายใยอาหารและระบบนิเวศทางนํ้า
ทั้งหมดได. จากความสําคัญดังกล$าวทําให.มีพัฒนานําสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมาประยุกต,ใช.ใน
การประเมินคุณภาพนํ้าอย$างแพร$หลาย เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ดังน้ี 
  1) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�นกลุ$มที่มีการแพร$กระจายมากที่สุดและ
สามารถอาศัยอยู$ได.ในนํ้าทุกประเภททั้งนํ้าจืด นํ้ากร$อย นํ้าเค็ม และนํ้าเสียจึงทําให.มีโอกาสได.รับ
ผลกระทบต$อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้ามากกว$าสิ่งมีชีวิตกลุ$มอื่น 
  2) โดยทั่วไปสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินจะเคลื่อนที่ได.น.อยทําให.มีศักยภาพใน
การหลบหลีกตํ่า และมีช$วงชีวิตยาวนานเมื่อเทียบกับกลุ$มอื่น จึงสามารถใช.ประเมินเพื่อบ$งช้ีที่มาของ
สารพิษและผลกระทบของมลพิษตามช$วงเวลาได.ดี 
  3) คุณภาพนํ้าทางภาพนํ้าและเคมี ส$งผลต$อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน เช$น อุณหภูมิ พีเอช ความกระด.างของนํ้า ของแข็งในนํ้า เป�นต.น  
  4) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�นกลุ$มใหญ$ที่มีหลายชนิด ซึ่งสัตว,ไม$มีกระดูกสัน
หลังหน.าดินแต$ละชนิดสามารถทนทานและมีความเฉพาะเจาะจงต$อมลพิษแต$ละชนิดแตกต$างกัน 
ดังน้ันการพบหรือไม$พบชนิดของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินในแหล$งนํ้าจะเป�นตัวสะท.อนถึง
สภาพแวดล.อมในแหล$งนํ้าซึ่งคุณสมบัติดังกล$าวสามารถใช.บ$งช้ีคุณภาพนํ้าได. 
  5) นอกจากสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินจะเป�นอาหารของปลาบางชนิดยังเป�น
อาหารของกลุ$มสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ$ 
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  6) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมีขนาดที่สามารถมองเห็นได.ด.วยตาเปล$า ทําให.
สะดวกและง$ายในการเก็บตัวอย$างและจําแนกชนิด รวมถึงการจําแนกอนุกรมวิธารจึงมีข.อมูล
การศึกษาและจําแนกไว.เป�นอย$างดี 
  7 ) วิธีการการเก็บตัวอย$างสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน สามารถทําได.สะดวกและ
ง$าย และเครื่องมือหรืออุปกรณ,ที่ใช.เป�นเครื่องมือพื้นฐาน ใช.จํานวนคนในการเก็บน.อย และค$าใช.
ค$าใช.จ$ายไม$สูง อีกทั้งการเก็บตัวอย$างไม$ก$อให.เกิดผลกระทบต$อสิ่งมีชีวิชนิด 
  8) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน เหมาะในการนํามาใช.ในการทดสอบ และใช.ใน
การติดตามทางชีวภาพในห.องปฏิบัติการ เน่ืองจากเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ,ได.ง$ายในห.องปฏิบัติการ 
และสามารถตอบสนองต$อสารมลพิษได.ดี  
  จากคุณสมบัติที่กล$าวมาข.างต.นสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินจึงมีคุณสมบัติ           
ที่ เหมาะสมในการนํามาใช.ในการประเมินและติดตามคุณภาพนํ้า แต$อย$างไรก็ตามการใช.             
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินยังมีข.อจํากัด เน่ืองจากไม$สามารถตอบสนองต$อมลพิษได.ทุกชนิด     
อีกทั้งการพบหรือไม$พบสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินในบางกรณีก็ไม$ได.มีผลจากปPจจัยของ 
คุณภาพนํ้าเป�นหลักแต$อาจเกิดจากปPจจัยอื่น เช$น ธรรมชาติของพื้นท.องนํ้า กระแสนํ้า ทิศทางของนํ้า 
และ ความแห.งแล.ง เป�นต.น นอกจากน้ีความชุกชุมและการแพร$กระจายของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลัง
หน.าดินยังแปรผันตามฤดูกาล ดังน้ันการเก็บตัวอย$างเพื่อเปรียบเทียบความแตกต$างแต$ละฤดูกาลจึง
ทําได.ยาก   และสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินบางกลุ$มสามารถจําแนกลักษะได.ยากเพื่อให.มีละเอียด
ของอนุกรมวิธานถึงระดับชนิด  (Rosenberg and Resh, 1993; Sallennave, 2015; อิสระ ธานี, 
2557) 
 
 5.3.2 การใชGสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดินเป\นตัวชี้วัดทางชีวภาพในการประเมิน
คุณภาพนํ้า 

การใช.สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�นตัวช้ีวัดทางชีวภาพของแหล$งนํ้าในปPจจุบัน   
มีหลากหลายวิธีทั้งการทดสอบในภาคสนามและในห.องปฏิบัติการ เช$น การทดสอบ  ความเป�นพิษทั้ง
พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลัน การทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี การวัดการสะสม 
ทางชีวภาพของสารพิษ หรือการวิเคราะห,ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือชนิดของสัตว,ไม$มีกระดูก
สันหลังหน.าดินที่พบในแหล$งนํ้า ดังน้ี 

1) การใชGชนิดสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดินบ�งชี้มลภาวะเบ้ืองตGน ความสามารถที่
ทนทานต$อมลพิษและพฤติกรรมการดํารงชีวิตของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน สามารถนํามาใช.
เพื่อบ$งช้ีความสัมพันธ,ของคุณภาพนํ้าและสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินได.ตามชนิดที่พบในแหล$งนํ้า      
โดยสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินจําแนกออกเป�น 3 กลุ$มใหญ$ คือ (1) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.า
ดินที่ทนทานต$อมลพิษได.น.อยและต.องการปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าสูง บ$งช้ีว$าแหล$งนํ้ามีคุณภาพ
ดี (2) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่ค$อนข.างทนทานต$อสารอินทรีย,และต.องการปริมาณออกซิเจน   
ที่ละลายนํ้าปานกลางถึงสูง บ$งช้ีว$าแหล$งนํ้าคุณภาพดีถึงปานกลาง และ (3) สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลัง
หน.าดินที่ทนทานต$อสารอินทรีย,สูงและต.องปริมาณการออกซิเจนที่ละลายนํ้าตํ่า บ$งช้ีว$าแหล$งนํ้า
คุณภาพที่ ตํ่า เช$น หากแหล$งนํ้าพบตัวอ$อนชีปะขาว (Mayflies) ตัวอ$อนแมลงหนอนปลอกนํ้า 
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(Caddisflies) และตัวอ$อนแมลงเกาะหิน (Stoneflies) บ$งช้ีว$ามีคุณภาพดี และมีปริมาณออกซิเจนที่
ละลายนํ้ามาก แต$หากพบหนอนริ้นนํ้าจืด และไส.เดือนนํ้าบ$งช้ีว$าแหล$งนํ้ามีสารอินทรีย,สูง และมี
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าตํ่า ซึ่งแหล$งนํ้ามีคุณภาพนํ้าไม$ค$อยดีและเริ่มเสื่อมโทรมดังแสดงในตาราง
ที่ 5.15   

 
ตารางท่ี. 5.15 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังดินบางชนิดที่ใช.เป�นบ$งช้ีคุณภาพนํ้า 
 

 

กลุ$มที่ 1 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่ทนทานต$อมลพิษได.น.อย และต.องการออกซิเจนสูง  
           บ$งช้ีแหล$งนํ้ามีคุณภาพดี  
   

 
ตัวอ$อนแมลงชีปะขาว (Mayflies) แมลงในอันดับ 
Ephemeroptera  

 

ตัวอ$อนแมลงเกาะหิน  (Stoneflies)  แมลงในอันดับ 
Plecoptera   

 

ตัวอ$อนแมลงหนอนปลอกนํ้า (Caddisflies) แมลงใน
อันดับ Trichoptera   

 

ด.วงนํ้า (Water pennies)  และด.วงในวงศ, Elmidae 
(Riffle beetles) แมลงในอันดับ Coleopter   
 

 

ตัวอ$อนแมลงช.าง (Dobsonflie or Hellgrammites) 
แมลงในอันดับ Megaloptera   

 

ไฟลัม Mollusca พวกหอยฝาเ ดียวที่ เปลือกเป�น    
วงเกลียวมีแผ$นโอเพอร,คิวปiดฝาหอย 
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ตารางท่ี 5.15 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังดินที่ใช.เป�นบ$งช้ีคุณภาพนํ้า (ต$อ) 
 

 

กลุ�มท่ี  2 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่ค$อนข.างทนทานต$อสารอินทรีย,และต.องการออกซิเจน 
           ปานกลางถึงสูง บ$งช้ีแหล$งนํ้าคุณภาพดีถึงปานกลาง    

 

พวกกุ.ง  สัตว,มีกระดองในอันดับ Decapoda  
มักชอบนํ้าสะอาดค$อนข.างมากแต$กุ.งฝอยทน
ภาวะมลพิษได.บาง 

 เหานํ้า  (Sowbugs)  สัตว,มีกระดอง 
อันดับ Isopoda  ทนมลภาวะได.ดี 
 

 แอฟiพอด อันดับ Amphipoda  
 

 ตัวอ$อนด.วงนํ้า (Beetles) 
แมลงในอันดับ Coleoptera   
 

 ตัวอ$อนแมลงช.าง (Alderfly larvae)  ในกลุ$มแมลงช.าง
ก.ามโต (Dobsonfly)  
แมลงในอันดับ Megaloptera. 

 

 

(A) แมลงปอ (Dragonflies) และ  (B) แมลงปอเข็ม 
(Damselflies) แมลงในอันดับ Odonata 
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ตารางท่ี. 5.15 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังดินบางชนิดที่ใช.เป�นบ$งช้ีคุณภาพนํ้า (ต$อ) 
 

ที่มา: University of Kentucky College of Agriculture Lexington, (2011)  

กลุ�มท่ี  2 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่ค$อนข.างทนทานต$อสารอินทรีย,และต.องการออกซิเจน 
           ปานกลางถึงสูง บ$งช้ีแหล$งนํ้าคุณภาพดีถึงปานกลาง   (ต$อ) 
    หนอนแมลงวันแมงมุม (Cranefly) อันดับ Diptera. 

 

 

พวกหอยฝาสองฝา ไฟลัม Mollusca   

กลุ�มท่ี 3 สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลงัหน.าดินทีท่นทานต$อสารอนิทรีย,สงู และต.องการออกซิเจนตํ่า      
           บ$งช้ีแหล$งนํ้าคุณภาพตํ่า  
          

 

ไส.เดือนนํ้า (Aquatic worm) ไฟลัม Annelida       
ช้ันย$อย Oligochaeta  อาศัยในโคลนกินซากอินทรีย,
พบในนํ้าที่สกปรกมาสัตว,กลุ$มอื่นอยู$ไม$ได. 
 
 

 

(A) ระยะตัวอ$อนหนอนริ้นนํ้าจืด (Midge fly larvae)  
และ (B) ระยะตัวอ$อนริ้นดํา (Blackfly larvae )  
แมลงในอันดับ Diptera.ทนทานอยู$ได.ในออกซิเจนที่ตํ่า
มีสารอินทรีย,สงู 
 

 ปลิง  (Leeches) ไฟลัม Annelida  
ช้ันย$อย Hirudinea 

 

หอยขม (Pouch snails) กลุ$มหอยฝาเดียว 
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นอกจากน้ียังมีการประเมินคุณภาพนํ้าโดยใช.นาฬิกาสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน
และแผนภาพเฝOาระวังแม$นํ้า ซึ่งเป�นอีกวิธีหน่ึงที่ใช.บ$งช้ีคุณภาพนํ้าเบื้องต.นได. อีกทั้งยังสามารถทําได.
ง$าย สะดวก และไม$ต.องใช.ความรู.ความชํานาญสูง เน่ืองจากวิธีน้ีเป�นการจําแนกสัตว,ไม$มีกระดูกสัน
หลังหน.าดินแค$ระดับอันดับ (Order) ไม$ได.ระบุถึงชนิด (Species)  จึงเหมาะสําหรับระชาชนที่จะ
นําไปใช.ในการประเมินคุณภาพของแหล$งนํ้าเบื้องต.น โดยนาฬิกาสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�น
การใช.สัตว,ทั้งหมด  8 กลุ$ม ซึ่งจําแนกกลุ$มตามความสามารถที่ดํารงชีวิตอยู$ได.ในแหล$งนํ้าที่มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าสูงไปถึงแหล$งนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าตํ่า โดยทําการแบ$งกลุ$มสัตว,ไม$มี
กระดูกสันหลังออกเป�น 5 กลุ$ม เพื่อใช.บ$งบอกถึงคุณภาพของแหล$งนํ้า ดังน้ี แหล$งนํ้าที่พบตัวอ$อน
แมลงเกาะหิน ตัวอ$อนแมลงชีปะขาว บ$งช้ีว$าแหล$งนํ้ามีคุณภาพนํ้าดีมาก และหากพบตัวอ$อนแมลงปอ 
กุ.ง และปู บ$งช้ีว$าแหล$งนํ้ามีคุณภาพนํ้าดีมาก แต$หากไม$พบสัตว,หน.าดินบ$งช้ีว$าแหล$งนํ้ามีคุณภาพนํ้า
แย$มากตารางที่ 5.16 และภาพที่ 5.11 (สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ, 2548; นฤมล 
แสงประดับ, 2542   

 

ตารางท่ี 5.16 การแบ$งกลุ$มสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินตามนาฬิกาสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน
        เพื่อใช.บ$งช้ีคุณภาพนํ้า 
 

กลุ�ม ชนิดสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดิน คุณภาพนํ้า 
1 ตัวอ$อนแมลงเกาะหิน ตัวอ$อนแมลงชีปะขาว  คุณภาพนํ้าดีมาก 
2 ตัวอ$อนแมลงหนอนปลอกนํ้า ตัวอ$อนแมลงหนอนปลอกนํ้าไม$มีปลอก คุณภาพนํ้าดี 
3 ตัวอ$อนแมลงปอ กุ.ง และปู คุณภาพนํ้าปานกลาง 
4 หนอนแดงและไส.เดือนนํ้าจืด คุณภาพนํ้าพอแย$ 
5 ไม$พบสัตว,หน.าดิน คุณภาพนํ้าแย$มาก 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2548) 

 
 

ภาพท่ี 5.11 นาฬิกาสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ  (2548) 
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เน่ืองจากคุณสมบัติดังกล$าว จึงทําให.สัตว,ไม$มีกระดูกสัตว,หลังหน.าดินโดยเฉพาะ    

กลุ$มแมลงนํ้าได.ถูกนํามาใช.เพื่อบ$งช้ีการปนเปKLอนของสารมลพิษที่เกิดจากของเสียจากอุตสาหกรรม 
การเกษตรกรรม นํ้าเสียจากชุมชน โดยเฉพาะการปนเปKLอนจากโลหะหนักได. โดยกลุ$มแมลงนํ้าที่นิยม
นํามาเป�นดัชนีชีวภาพ ได.แก$ อันดับแมลงเกาะหิน อันดับแมลงชีปะขาว  อันดับแมลงเกาะหิน และ
อันดับแมลงหนอนปลอกนํ้า (Sjobakk et al., 1997) 

2) การใชGความหลากหลายของสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดินมาบ�งชี้คุณภาพนํ้า 
การประเมินคุณภาพนํ้านอกจากใช.ชนิดของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเป�นตัวบ$งช้ีแล.ว ยังมี 
การวิเคราะห,ความหลากหลายทั้งชนิดและจํานวนของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินยังเพื่อนํามาใช.
เป�นดัชนีบ$งช้ีคุณภาพนํ้าได. โดยสามารถประเมินได.จากดัชนีความหลากหลายของสัตว,ไม$มีกระดูกสัน
หลังหน.าดินที่พบ (อธิบายในหัวข.อ 5.2.3) หรือการประเมินคุณภาพนํ้าโดยใช.ค$าคะแนน Bio-
monitoring  Working Party Score (BMWP Score) และคะแนนเฉลี่ย Average Score per Taxa 
(ASPT)  ดังน้ี 

การใช. BMWP Score และคะแนนเฉลี่ย ASPT เป�นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปPจจุบัน                               
โดยการให.คะแนนสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่พบในแหล$งนํ้า แล.วกําหนดคะแนนตามระดับ
ความสามารถในการทนทานต$อมลพิษ หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้า ตามวิธีของ Mustow, 
(2002) ค$าคะแนนที่ถูกกําหนดให.สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินแต$ละวงศ, (Family) มีค$าคะแนน
ต้ังแต$ 1-10 ซึ่งวงศ,ที่ทนทานต$อมลพิษได.ตํ่าจะมีค$าคะแนนมากกว$าวงศ,ที่มีความทนทานต$อมลพิษสูง
เช$น    ทุกวงศ,ในอันดับโอลิโกคีตา (Oligochaeta class) ค$าคะแนน BMWP เท$ากับ 1 คะแนน แสดง
ว$าทนทานต$อมลพิษได.มาก ส$วนสัตว, ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินในวงศ,  Ephemerellidae, 
Ephemeridae, Hepageniidae, Leptophlebiidaec และ Potamanthidae มีค$าคะแนนเท$ากับ 
10 คะแนน แสดงว$าทนทานต$อมลพิษได.มาก ดังแสดงในตารางที่ 5.17   
 
ตารางท่ี 5.17 ค$าคะแนน  Bio-monitoring  Working Party Score จัดตาม Bio index of  
        Thailand  freshwater invertebrates  
 

อันดับ (Order) วงศ9 (Family) BMWP Score 
Class Tricladida Dugeslidae 5 
Class  Oligochaeta All 1 
Class  Hirudinea  Erpodellidae 3 
 Clossiphoniidae  3 

Hirudidae 3 
Piscicolidae 4 

Class Bivalvia  Curbiculidae  3 
Shaeriidae 3 

Diptera Chironomidae 2 
Simuliidae, Tipulidae  5 
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ตารางท่ี 5.17 ค$าคะแนน  Bio-monitoring  Working Party Score จัดตาม Bio index of  
       Thailand  freshwater invertebrates (ต$อ) 
 

อันดับ (Order) วงศ9 (Family) BMWP Score 
Class Gastropoda 
 

Hydrobiidae  3 
Triaridae 3 
Viviparidae 6 
Ancylidae 6 
Lymnaeidae 3 

Decapoda Atyidae 8 

Palaemonidae 8 
Parathelphusidae 3 

Megaloptera Corydalida ,Sialidae 4 

Ephemeroptera Baetidae, Siphonuliidae 4 
Caenidae 7 
Ephemerellidae, Ephemeridae, Hepageniidae, 
Leptophlebiidae, Potamanthidae  

10 

Odonata Aeshnidae, Calopterygidae, Chlorocyphidae, 
Corduliidae, Coenagrioniidae, Libellulidae, 
Cordulegastridae, Gomphidae,Macromiidae 

6 

Protoneuridae 3 
Plecoptera  Nemouridae 7 
 Perlidae 10 
Hemiptera Aphelocheiridae 10 
 Coeridae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, 

Molannidae, Odontoceriidae, Brachycentridae, 
Phryganeidae 

5 

Trichoptera Goeridae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, 
Molannidae, Odontoceriidae, Brachycentridae, 
Phryganeidae 

10 

Philopotamidae, Psychomyiidae 8 
Rhyacophilidae 7 
Hydroptilidae 6 
Hydropsychidae 5 

Coleoptera  Chrysomelidae, Curculionidae, Dryopidae, 
Dytiscidae, Elminthidae, Gyrinidae, Haliplidae, 
Halododae, Hydrophilidae, Psephenidae 

5 

ที่มา: Mustow (2002) 
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ผลรวมค$าคะแนนที่ได.คือ คะแนน BMWP ของพื้นที่ที่ศึกษาหลังจากน้ันนํา
คะแนน BMWP  ที่ได.มาหารคะแนนรวมด.วยจํานวนวงศ,ทั้งหมดที่พบในสถานีที่ศึกษาซึ่งค$าคะแนนที่
ได. คือ ค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT ซึ่งการนําค$าคะแนน BMWP มาหารคะแนนรวมด.วยจํานวนวงศ,
ทั้งหมดดังกล$าวเพื่อเป�นการลดความแปรปรวนจากผลของความกว.างของความทนทานต$อมลพิษได.
กว.างของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน และความแปรปรวนของฤดูกาลซึ่งค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT  
จะบ$งช้ีคุณภาพนํ้าโดยแบ$งเป�น 5 ระดับ แหล$งนํ้าที่มีค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT อยู$ในช$วง 1 - 2 แสดงว$า
แหล$งนํ้าคุณภาพนํ้าสกปรก และหากมีค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT อยู$ในช$วง 9 - 10 แสดงว$าคุณภาพนํ้าดี  
ดังแสดงในตารางที่ 5 18 โดยค$าคะแนนที่ได.ดังกล$าวสามารถนําไปเปรียบเทียบเพื่อประเมินประเภท
ของแหล$งนํ้าผิวดินได. เช$น หากค$าคะแนนเฉลี่ยอยู$ในช$วง 5-6 แสดงว$าแหล$งนํ้าจัดอยู$ในนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 สามารถเป�นประโยชน,เพื่อใช.ในการเกษตร แต$หากจะใช.เพื่อการอุปโภคและบริโภคต.อง
ผ$านการฆ$าเช้ือโรคตามปกติและผ$านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปก$อน (ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล.อมแห$งชาติ , 2537) นอกจากน้ีค$าคะแนนที่ได.ยังสามารถนําไปเปรียบเทียบกับ
สถานีอื่นเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแหล$งนํ้าซึ่งหากค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT สถานี ใดมีมากกว$า
แสดงว$าสถานีน้ันมีคุณภาพนํ้าที่ดีกว$า (Mustow, 2002; นฤมล แสงประดับ, 2544;  กรมควบคุม
มลพิษ,  2548)  

 
ตารางท่ี 5.18 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย Average Score Per Taxa Score (ASPT ) จาก    
         การศึกษาสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล$งนํ้าผิวดิน 
 

คะแนนเฉลี่ย (ASPT ) มาตรฐานคุณภาพแหล�งนํ้าผิวดิน* คุณภาพนํ้าท่ัวไป 
1 - 2 ระดับที่ 5 นํ้าสกปรก 
3 - 4 ระดับที่ 4 นํ้าค$อนข.างสกปรก 
5 - 6 ระดับที่ 3 นํ้าคุณภาพปานกลาง 
7 - 8 ระดับที่ 2 นํ้าคุณภาพค$อนข.างดี 
9 -10 ระดับที่ 1 นํ้าคุณภาพดี 

หมายเหตุ * ตารางมาตาฐานคุณภาพนํ้าแสดงในภาคผนวก 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2548 

 
สําหรับการการประเมินคุณภาพนํ้าโดยใช.ค$าคะแนน  BMWP Score และ ค$า 

ASPT มีข้ันตอนในการศึกษาดังน้ี (กรมควบคุมมลพิษ,  2548)  
      (1) เก็บตัวอย$างตะกอนดินเพื่อศึกษาวิเคราะห,ชนิดและปริมาณสัตว,ไม$มีกระดูก
สันหลังหน.าดิน เชิงปริมาณโดยใช. (Ekman Grab) ตักตะกอนหน.าดิน( ภาพที่5.12 ก) หรือเก็บ
ตัวอย$างเชิงคุณภาพใช.สวิง (Pond net) หรือกระชอนขนาดตา 450 ไมโครเมตร (ภาพที่ 5.12ข) ขุด
เก็บตะกอนดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร  
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                                           (ก)                                        (ข) 
ภาพท่ี 5.12  การเก็บตัวอย$างสัตว,ไม$มกีระดูกสันหลงัหน.าดิน 

(ก) การเก็บตัวอย$างสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเชิงปริมาณโดยใช. (Ekman Grab);  
(ข) การเก็บตัวอย$างสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเชิงคุณภาพ 

ที่มา :  ผู.เรียบเรียง 
 

(2)  ทําการคัดแยกตัวอย$างออกจากตะกอนดิน แล.วนําตัวอย$าง สัตว,ไม$มีกระดูก
สันหลังหน.าดิน มาจําแนกลําดับอนุกรมวิธานถึงระดับวงศ, แล.วนําไปเทียบกับค$าคะแนน BMWP ดัง
ตารางที่ 5.19 

(3)  นําคะแนนของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน แต$ละวงศ,มารวมกัน 
(4) นับจํานวนวงศ,ของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินที่พบและสามารถให.

คะแนนได. 
(5) นําค$าคะแนนที่ได.ในข.อ 3 มาหารคะแนน BMWP  ในข.อ 2  ค$าที่ได.คือ ค$า 

ASTP  ดังสูตรการคํานวณค$าคะแนนเฉลี่ย ASPT  หลังจากน้ันนําค$าที่ได.ไปเปรียบเทียบคุณภาพนํ้า
และประเภทของแหล$งนํ้าผิวดินตามมาตรฐาน (ตารางที่5.19) 
 
   
 

 
3) การใชGการตอบสนองทางชีวภาพของสัตว9ไม�มีกระดูกสันหลังหนGาดินในการ

ทดสอบเพ่ือประเมินความเป\นพิษของสารมลพิษ ตามที่สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมสําหรับใช.เป�นตัวช้ีวัดทางชีววิทยาที่ดีดังที่กล$าวมา และสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังบางชนิด
สามารถจําแนกและเพาะเลี้ยงได.ง$ายในห.องปฏิบัติการจึงมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมในการใช.เป�น
สัตว,ทดลอง ได.แก$ หอย เช$น หอยนางรม Crassostrea virginica, C.gigas) หอยกาบ (Mercenaria 
mercenaria) และ หนอนริ้นนํ้าจืด Chironomus tentans และ C. riparius เป�นต.น (US.EPA, 
1996; Watts and Pascoe, 2000) เน่ืองจากมีคุณสมบัติของสัตว,ทดลอง คือ มีขนาดเล็กแต$สามารถ

    ค$าคะแนนเฉลี่ย  ASPT =                      BMWP score 
                                จํานวนวงศ,ของสัตว,พบและสามารถให.คะแนนได. 
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สังเกตเห็นได.ด.วยตาเปล$า วงจรชีวิตสั้น เพิ่มปริมาณได.จํานวนมากและรวดเร็ว เลี้ยงง$าย               
ในห.องปฏิบัติการ มีความไวในการตอบสนอง และมีความสําคัญต$อระบบห$วงโซ$อาหาร อีกทั้ง        
ยังเป�นตัวช$วยในการฟKLนฟูระบบนิเวศทางนํ้าโดยการย$อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุที่อยู$ในตะกอนดิน
ท.องนํ้าด.วย (McCahon and Pascoe, 1988;  Taylor et al., 1993)  

การนําสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมาใช.ทดสอบอาจนํามาทดสอบความเป�นพิษ
เฉียบพลันหรือรองเฉียบพลัน รวมถึงการใช.เป�นดัชนีชีวภาพที่บ$งช้ีการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี เช$น 
การเปลี่ยนแปลงของการทํางานของเอนไซม,ที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต ตัวอย$างเช$น การประเมินความเป�น
พิษของกลุ$มสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว, โดยทําการประเมินจากจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ของเอนไซม, เช$น การทํางานของเอนไซม,อะเซทิลโคลินเอสเตอเรส cetylcholinesterase:AChE) ใน
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินสามารถบ$งช้ีการปนเปKLอนของ สารกําจัดแมลงกลุ$มออร,การโนฟอสเฟต
และ คาร,บาเมตได.เฉพาะเจาะจง (Specific biomarker) จากการศึกษาของประจวบ ฉายบุ (2552)      
ทําการประเมินผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแม$นํ้าปiง พบว$าการกิจกรรมทํางานของ
เอนไซม,อะเซทิลโคลินเอสเตอเรสในหอยเชอรี่ หอยขม แมลงปอและแมลงหนอนปลอกนํ้าที่ได.รับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชบางชนิด ได.แก$เมทธิล พาราไธออน (Methyl parathion) เมทามิโดฟอส 
(Methamidophos) ไทโอเบนคาร,บ (Tiobencarb) ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) พาราควอทได
คลอไรด, (Paraquat dichloride) คาร,โบฟูราน (Cartbofuran) และ ไซเปอร,มิทริน (Cypermethrin) 
มีค$าลดลงตามระดับการเพิ่มข้ึนของความเข.มข.นของสารเคมีปOองกันกําจัดศัตรูพืชในนํ้า เช$นเดียวกับ
การศึกษาของ Somparn et al (2015) ที่พบว$าสารกําจัดแมลงคลอไพริฟอสที่ระดับ 0.01 - 0.25 
มิลลิกรัมต$อลิตรในตะกอนดินท.องนํ้ามีผลทําให.การทํางานของเอนไซม,อะเซทิลโคลินเอสเตอเรสใน
หนอนริ้นนํ้าจืด Chironomus javanus ,Kiffer ลดลงร.อยละ 33.9 - 63.8 

นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีนเมทาโลไธโอนีล (Metallothioneins 
:MTs) ในสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินยังสามารถใช.ในการประเมินการปนเปKLอนของกลุ$มโลหะหนัก
ได.ดี เน่ืองจากการตอบสนองทางชีวภาพของต$อโลหะหนักในสิ่งแวดล.อม โดยการเหน่ียวนําให.เกิดการ
สร.างโปรตีนเมทาโลไธโอนีลเพื่อกําจัดโลหะหนักออกจากร$างกายซึ่งความสัมพันธ,ที่เกิดข้ึนดังกล$าว
สามารถนํามาใช.เพื่อบ$งช้ีการปนเปKLอนของโลหะหนักในแหล$งนํ้าได. จากการศึกษาของ Gillis et al. 
(2006)    แหล$งนํ้าที่ปนเปKLอนนิเกิล แคดเมียม ทองแดงและสังกะสีมีผลทําให.ระดับเมทาโลไธโอนีลใน
ไส.เดือนนํ้า (Tubifex tubifex) และหนอนริ้นนํ้าจืด C. riparius เพิ่มข้ึนสอดคล.องกับการศึกษาของ 
Croteau    et al. (2002) พบว$าปริมาณของโปรตีนเมทาโลไธโอนีลในไส.เดือนนํ้าและหนอนริ้นนํ้าจืด 
C. riparius มีความสัมพันธ,โดยตรงกับความเข.มข.นของแคดเมียมในตะกอนดินท.องนํ้า เช$นเดียวกับ
การศึกษาของ Somparn et al (2015) พบว$าแคดเมียมที่ความเข.มข.น 0.1 มิลลิกรัมต$อลิตรใน
ตะกอนดินท.องนํ้ามีผลทําให.ระดับโปรตีนเมทาโลไธโอนีลใน C. javanus เพิ่มข้ึนร.อยละ 9.0- 70.5 ที่
ระยะเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง นอกจากน้ีตัวอ$อนแมลงชีปะขาว (Mayflies) และตัวอ$อนแมลงเกาะ
หิน (Stoneflies) มีความไวต$อการตอบสนองต$อโลหะหนักโดยการสร.างเมทาโลไธโอนีข้ึนเพื่อกําจัด
โลหะหนักได.ดีเช$นกัน 

ดังน้ันจะเห็นได.ว$าสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินมีความไวต$อการตอบสนอง      
ทางชีวภาพของสารมลพิษได.ดีจึงเหมาะสมที่จะนํามาใช.เป�นดัชนีชีวภาพในการบ$งช้ีและติดตาม การ
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ปนเปKLอนของสารมลพิษในแหล$งนํ้าได.ดี แม.มีระดับการตกค.างของสารมลพิษในระดับตํ่าที่อาจไม$มีผล
ทําให.สัตว,นํ้าตายแต$ระดับความเข.มข.นดังกล$าวสามารถส$งผลกระทบต$อการทํางานในส$วนต$างๆ เช$น 
การเจริญเติบโต การสืบพันธุ, และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ของเอนไซม,ในสิ่งมีชีวิต เป�นต.น 
 
5.4 แบคทีเรีย   

แบคทีเรีย(Bacteria) เป�นจุลินทรีย,ที่มีเซลล,เดียวเป�นเซลล,แบบโปรคาริโอต (Prokaryotic 
cell) มีขนาดเล็กมากไม$สามารถมองเห็นด.วยตาเปล$า โดยมีขนาดเส.นผ$าศูนย,กลางประมาณ         
0.5 - 1 ไมโครเมตร และมีความยาวประมาณ 1 -2 ไมโครเมตร เน่ืองจากมีขนาดเล็กทําให.มีอัตราส$วน
ของพื้นที่ผิวสูงทําให.นํ้าและอาหารที่อยู$ในสิ่งแวดล.อมเข.าสู$ร$างกายอย$างมีประสิทธิภาพได.ดีกว$า
สิ่งมีชีวิตอื่น (ประดับ เรียนประยูร, 2554) ซึ่งแบคทีเรียมีรูปร$างหลายลักษณะทั้งรูปร$างกลม 
(Coccus) รูปร$างท$อนหรือแท$ง (Baciillus หรือ Rod) รูปร$างแบบเกลียวโค.ง (Spirillum) รูปร$างเป�น
เส.นใย หรือ     แตกกิ่งก.าน (Branching filament) และรูปร$างอื่นๆ เช$น รูปดาว เป�นต.น (ภาพที่ 
5.13) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 รูปร$างลกัษณะของแบคทเีรียโดยทั่วไป 
ที่มา : U.S. EPA (2006) 

 
แบคทีเรียมีบทบาทสําคัญในแหล$งนํ้ามากในการเป�นผู.ย$อยสลายสารอินทรีย,ต$างๆ ให.มี

โมเลกุลที่เล็กลงหรืออยู$ในรูปที่สิ่งมีชีวิตสามารถนําไปใช.ประโยชน,ได. โดยสารอินทรีย,ประมาณ     
ร.อยละ 60 จะถูกแบคทีเรียย$อยสลายเป�นแร$ธาตุต$างๆ ที่เหลือประมาณร.อยละ 40 จะถูกเปลี่ยน    
ไปเป�นสารประกอบในเซลล,แบคทีเรียและยังมีผลพลอยได.จากกิจกรรมดังกล$าว คือ พลังงาน        
ก�าซคาร,บอนไดออกไซด,และกรดอินทรีย,ต$างๆ เป�นต.น (ศิริพรรณ สารินทร,, 2550) ดังน้ันแบคทีเรีย 
จึงเหมือนตัวช$วยในการหมุนเวียนสารอาหารในแหล$งนํ้า อีกทั้งยังทําให.เกิดการหมุนเวียนของ        
วัฎจักรสารด.วยการทําปฏิกิริยาเคมีต$างๆ เช$น การสังเคราะห,และการย$อยสลาย นอกจากน้ียังมีผลต$อ
คุณภาพของแหล$งนํ้า เน่ืองจากแบคทีเรียมีการดึงออกซิเจนในนํ้ามาใช.ในการย$อยสลายสารอินทรีย, 
หากแหล$งนํ้ามีปริมาณสารอินทรีย,สูงจุลินทรีย,กลุ$มดังกล$าวจะดึงออกซิเจนเข.ามาใช.ในการย$อยสลาย
สารอินทรีย,ในนํ้าสูงเช$นกันส$งผลให.ปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าลดลงตํ่ากว$า 3  มิลลิกรัมต$อลิตร 
หรืออยู$ในภาวะขาดออกซิเจนได. ส$งผลทําให.สัตว,นํ้าเกิดความเครียด มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปและอาจมี



338 
 

ผลทําให.สัตว,นํ้าตายได. อีกทั้งแบคทีเรียในนํ้ายังมีผลทําให.นํ้าเกิดกลิ่นเหม็น หรือ นํ้าเกิดสีและรสของ
นํ้าเปลี่ยนแปลง เช$น Leptothix และ Crenothix จะออกซิไดซ,ฟอฟอรัสอิออน (Fe2+) ไปเป�นเฟอริ
กออกไซด, (Fe3+) ซึ่งสะสมอยู$ในรูป Fe (OH)3 ในแบคทีเรียทําให.นํ้ากลายเป�นสีเหลืองหรือสีแดง และ
เมื่อแบคทีเรียดังกล$าวตายจะมีผลทําให.ให.นํ้ามีกลิ่นเหม็นและรสเปลี่ยนแปลง (พิมลพร กุดสงค,, 
2554) และแบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนรูปของโลหะหนัก   หรือสารอนินทรีย,ให.ไปอยู$ในรูปที่ไม$
มีพิษหรือรูปที่เป�นพิษสูงข้ึนได.ทั้งในภาวะที่มีออกซิเจนหรือ ไม$มีออกซิเจน เช$น Pseudomonas ที่อยู$
ภายใต.สภาวะที่มีออกซิเจน หรือ Clostridium ที่อยู$ในสภาวะไม$มีออกซิเจนสามารถเปลี่ยนรูปของ
ปรอทจากไฟนิลเมอร,คิวรี (Phenyl mercury) ซึ่งมีความเป�นพิษตํ่าไปอยู$ในรูปเมทิลเมอร,คิวรีที่มีพิษ
สูงข้ึน (Methylmercury) (เปรมจิตร บุญสาย, 2557) นอกจากน้ีแบคทีเรียในแหล$งนํ้ายังมีบทบาทที่
สามารถก$อโรคทําให.เกิดผลกระทบต$อสุขภาพได. เช$น แบคทีเรียกลุ$ม Enteric pathogens bacteria 
เป�นแบคทีเรียก$อโรคทําให.เกิดอันตรายต$อสุขภาพมนุษย, และเช้ือโรคดังกล$าวสามารถเจริญได.ดีใน
ร$างกายมนุษย,เน่ืองจากอุณหภูมิที่เหมาะสมต$อการเจริญโต คือ 37 องศาเซลเซียสซึ่งใกล.เคียงกับ
อุณหภูมิร$างกายมนุษย,  พบว$าส$วนใหญ$อาศัยอยู$ ในลําไส.ของมนุษย,และสัตว, เลือดอุ$น เช$น  
Salmonella spp. และ Shigella spp. เป�นต.น   (ตารางที่ 2.14 ในบทที่ 2)  

แบคทีเรียในแหล$งนํ้ามี 2 กลุ$ม คือ กลุ$มแบคทีเรียก$อโรคและกลุ$มแบคทีเรียดํารงชีวิต   ใน
นํ้าเป�นหลัก (Indigenous aquatic bacteria) เช$น Legionella, Mycobacterium avium และ 
Aeromona เป�นต.น ซึ่งการวิเคราะห,คุณภาพนํ้าโดยการตรวจหาเช้ือแบคทีเรียก$อโรคโดยตรง         
มีข้ันตอนค$อนข.างยากซับซ.อนและราคาแพง ทําให.ในปPจจุบันมีการตรวจหาจุลินทรีย,ก$อโรคใน     
แหล$งนํ้าโดยวิธีทางอ.อมจากกลุ$มจุลินทรีย,ที่พบในแหล$งนํ้า แต$อย$างไรก็ตามจุลินทรีย,ที่ตรวจพบ     
ในแหล$งนํ้ามีหลายกลุ$มแต$ชนิดที่สามารถนํามาใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนหรือความสกปรก        
ของแหล$งนํ้า หรือประเมินความปลอดภัยของนํ้าจากเช้ือโรคได.ต.องมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังน้ี 

5.4.1 ลักษณะจุลินทรีย9ท่ีใชGบ�งชี้คุณภาพนํ้าทางชีววิทยา 
จุลินทรีย,มีความสําคัญมากในการบ$งช้ีการปนเปKLอนในนํ้า โดยเฉพาะในนํ้าสําหรับบริโภคซึ่งหากมี  
การปนเปKLอนของจุลินทรีย,จะก$อให. เกิดปPญหาต$อสุขภาพได.โดยเฉพาะโรคที่มี นํ้าเป�นสื่อนํา 
(Waterborne diseases) เช$น โรคอุจาระร$วง ไทฟอยด, และอหิวาตกโรค  ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย,ก$อโรค 
ส$วนใหญ$เกิดจากการปนเปKLอนของนํ้าเสียชุมชมซึ่งนํ้าเสียดังกล$าวจะมีการปนเปKLอนของเช้ือจุลินทรีย,
ก$อโรค เช$น สกุล Salmonella,  Shigella และ Clostridium รวมถึงจุลินทรีย,ที่อยู$ในอุจจาระของ
มนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น เช$น โคลิฟอร,มแบคทีเรีย (Coliforms bacteria) ฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 
(Fecal coliforms bacteria) และฟ�คัลสเตรปโตคอคคัส  (Fecal streptococcus) แสดงดัง 
ตารางที่ 5.19 
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ตารางท่ี 5.19 ชนิดและจํานวนของจุลิทรียที่พบในนํ้าเสียชุมชนที่ยังไม$ผ$านการบําบัด 
 

กลุ$มหรือชนิดของจลุินทรีย, จํานวนเซลล,จุลินทรีย,  (เซลล,ต$อมลิลิตร) 
Total coliforms bacteria  105 - 106 
Fecal coliforms bacteria 104 - 105 
Fecal streptococcus 103 - 104 
Enterococci 102 - 103 
Salmonella พบในปริมาณน.อย 
Shigella  100 - 102 
Clostridium perfringens 101 - 103 
Giadia cyst 101 - 102 
Cryptosporidium cysts 10-1 - 102 
Helminth ova 10-2 - 101 
Enteric virus 101 - 102 

ที่มา: Pepper et al (2006) 
 
 เน่ืองจากเช้ือก$อโรคอส$วนใหญ$อยู$ในอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น  ดังน้ัน

การบ$งช้ีการปนเปKLอนของนํ้าจากอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นจึงเป�นสิ่งสําคัญเพื่อเป�นข.อมลูใน
การปOองกันและปรับปรุงให.คุณภาพนํ้าอยู$ในระดับที่ปลอดภัยต$อสุขภาพและการใช.ประโยชน,ของ
มนุษย, แต$อย$างไรก็ตามการวิเคราะห,หาจุลินทรีย,ก$อโรคโดยตรงทําได.ค$อนข.างยุ$งยาก ราคาแพง ดังน้ัน
ปPจจุบันจึงวิเคราะห,หาเช้ือจุลินทรีย,ดังกล$าวทางอ.อมจากจุลินทรีย,ไม$ก$อโรคที่พบในแหล$งนํ้า  โดย
จุลินทรีย,ที่สามารถใช.การบ$งช้ีการปนเปKLอนหรือประเมินความสกปรกของแหล$งนํ้าควรมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี  
  1) จุลินทรีย,ที่ใช.ในการบ$งช้ีการปนเปKLอนในแหล$งนํ้าควรพบหรือมีที่อยู$อาศัย         
ที่เดียวกับกลุ$มแบคทีเรียก$อโรคและมีจํานวนมากกว$าจุลินทรีย,ก$อโรค 
  2) จุลินทรีย,ที่ใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนควรใช.บ$งช้ีได.ในนํ้าทุกประเภท 
  3) จุลินทรีย,ที่ใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนควรมีอายุที่ยาวนานกว$ากลุ$มจุลินทรีย,    
ก$อโรคและไม$เพิ่มจํานวนมากข้ึนเมื่ออยู$ในสิ่งแวดล.อม 
  4) จุลินทรีย,ที่ใช.ในการบ$งช้ีการปนเปKLอนต.องไม$ใช$จุลินทรีย,ก$อโรค 
  5) จุลินทรีย,ที่ใช.ในการบ$งช้ีการปนเปKLอนต.องไม$พบในนํ้าสะอาด 
  6) จุลินทรีย,ที่ใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนควรเป�นแบคทีเรียที่พบในอุจจาระของ
สัตว,เลือดอุ$น 
  7) วิธีในการทดสอบหรือวิธีการตรวจวิเคราะห,ควรง$าย สะดวก และราคาไม$แพง 
  8) ความหนาแน$นของจุลินทรีย,ที่เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนควรมีความสัมพันธ,โดยตรง
กับระดับของมลพิษที่เกิดจากอุจจาระของสัตว,เลือดอุ$น 
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  ปPจจุบันมีการจําแนกกลุ$มจุลินทรีย,ที่ใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนในนํ้าที่อาจก$อให.เกดิ
ผลกระทบต$อสุขภาพเป�น 3 กลุ$ม คือ กลุ$มที่เป�นตัวบ$งช้ีกระบวนการที่เกิดข้ึนในแหล$งนํ้า      กลุ$มที่
บ$ง ช้ีการปนเปKLอนของอุจจาระของสัตว, เลือดอุ$น และกลุ$มที่ เป�นดัชนีและสิ่ งมี ชี วิตตัวแบบ  
แสดงดังตารางที่ 5.20 
 
ตารางท่ี 5.20 จําแนกกลุ$มจุลินทรีย,ที่ใช.บ$งช้ีการปนเปKLอนในนํ้าที่อาจก$อให.เกิดผลกระทบต$อสุขภาพ 
 

กลุ$มจุลินทรีญืท่ีบ$งชี้การปนเปKLอน รายละเอียด 
กลุ$มท่ีเป�นตัวบ$งชี้กระบวนการท่ีเกิดขึ้น
ในแหล$งนํ้า  (Process indicator) 

กลุ$มส่ิงมีชีวิตท่ีแสดงให.เห็นประสิทธิภาพของกระบวนการ เช$น 
แบคทีเรียกลุ$มเฮทเทอโรโทรปท้ังหมด(Total heterotrophic 
bacteria) หรือ โคลิฟอร,มแบคทีเรียท้ังหมด (Total  coliform) 
บ$งชี้ ในกระบวนการฆ$ า เชื้ อ โรคด. วยคลอรีน ห รือการพบ 
Clostridium perfringens บ$งชี้การปนเปKLอนของนํ้าเสียหรือของ
เสียท่ีผ$านหรือไม$ผ$านการบําบัด 

กลุ$มท่ีบ$งชี้การปนเปKLอนของอุจจาระ
ของสัตว,เลือดอุ$น  (Fecal indicator) 

กลุ$มส่ิงมีชีวิตท่ีเป�นตัวบ$งชี้ หรือแสดงการปนเปKLอนของอุจจาระ
ของสัตว,เลือดอุ$น เช$น แบคทีเรียในกลุ$มโคลิฟอร,มท่ีทนความร.อน 
(Thermotolerant coliforms) หรือ Escherichia coli ซ่ึงอาจมี
การปนเปKLอนของจุลินทรีย,ก$อโรค 

กลุ$มท่ีเป�นดัชนีและส่ิงมีชีวิตตัวแบบ
(Index and Model organism) 
 

กลุ$มหรือชนิดท่ีบ$งชี้การก$อโรค และพฤติกรรมท่ีก$อโรค  เช$น 
E.coli เป�นดัชนีของ Salmonella ส$วน F-RNA coliphages เป�น
ส่ิงมีชีวิตตัวแบบไวรัสก$อโรคในมนุษย,  และการพบ Clostridium 
perfringens บ$งชี้ไวรัส ปรสิต โปรโตซัว ท่ีปนเปKLอนในนํ้าเสียหรือ
ของเสียท่ีผ$านหรือไม$ผ$านการบําบัด  

ที่มา: Ashbolt et al (2001) 
 

5.3.2 คุณสมบัติแบคทีเรียท่ีใชGเป\นตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า 
    จากที่กล$าวมาข.างต.นจุลินทรีย,ได.ถูกนํามาใช.ในการบ$งช้ีและติดตามคุณภาพนํ้าซึ่ง

การเลือกชนิดของจุลินทรีย,มาใช.ข้ึนอยู$กับวัตถุประสงค,ในการวิเคราะห,และการใช.ประโยชน,ของแหล$ง
นํ้า โดยแบคทีเรียเป�นเป�นจุลินทรีย,กลุ$มหน่ึงที่นิยมนํามาใช.ในการบ$งช้ีคุณภาพนํ้าอย$างแพร$หลายใน
ปPจจุบัน เช$น โคลิฟอร,มแบคทีเรียและฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสแบคทีเรีย เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการเป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนและความสกปรกของแหล$งนํ้าหลายประการ ดังน้ี 

1) โคลิฟอร,มแบคทีเรียเป�นกลุ$มแบคทีเรียพบมากในอุจาระมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น
ซึ่งพบโคลิฟอร,มแบคทีเรียประมาณร.อยละ 95 ส$วนในดินพบประมาณร.อยละ 5  ซึ่งโคลิฟอร,ม
แบคทีเรียไม$ใช$แบคทีเรียที่ก$อให.เกิดโรคแต$เป�นแบคทีเรียที่แสดงการปนเปKLอนอุจจาระของมนุษย,และ
สัตว,เลือดอุ$นในนํ้า (เบญจภรณ, ประภักดี, 2551)  ดังน้ันหากตรวจพบโคลิฟอร,มแบคทีเรีย หรือกลุ$ม 
ฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสแบคทีเรีย  ในแหล$งนํ้าแสดงว$านํ้าน้ันมีการปนเปKLอนของอุจาระของมนุษย,หรือ
สัตว,เลือดอุ$น 
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2) โคลิฟอร,มแบคทีเรียพบปนเปKLอนในสิ่งแวดล.อมทั้งในนํ้า ดินและพืช แต$ไม$พบใน
นํ้าบริสุทธ์ิ และยังพบได.พร.อมกับการปนเปKLอนของแบคทีเรียก$อโรค 
  3) ในสภาพแวดล.อมที่เหมือนกันจะพบว$าโคลิฟอร,มแบคทีเรียสามารถทนทาน     
ได.ดีกว$าแบคทีเรียก$อโรคในระบบทางเดินอาหารชนิดอื่น เช$น  Enteric pathogen ซึ่งเป�นเช้ือ
แบคทีเรียที่ทําให.ก$อโรค ได.แก$ Salmonelia typhi ทําให.เกิดโรคไทฟอยด, เช้ือ Virbrio cholera ทํา
ให.เกิดโรคอหิวาตกโรค และ Shigella ทําให.เกิดโรคบิด อีกทั้งโคลิฟอร,มแบคทีเรียที่อยู$ได.ยาวนานกว$า
แบคทีเรียก$อโรคจึงสามารถตรวจพบได.มากกว$า 
  4) การตรวจวิเคราะห,ทําได.ง$ายและสะดวกกว$าการตรวจหากลุ$มจุลินทรีย,ก$อ
โรคขนิดอื่นในระบบทางเดินอาหาร 
  5) จํานวนโคลิฟอร,มแบคทีเรียที่พบจะมีความสัมพันธ,โดยตรงกับการปนเปKLอนของ
ของเสียในแหล$งนํ้า ดังน้ันหากพบจํานวนโคลิฟอร,มแบคทีเรียในแหล$งนํ้ามากแสดงว$ามีการปนเปKLอน
ของอุจจาระของมนุษย,หรือสัตว,เลือดอุ$นในปริมาณสูง แต$หากพบการปนเปKLอนของโคลิฟอร,ม
แบคทีเรียตํ่า หรือตรวจไม$พบแสดงว$ามีแหล$งนํ้ามีการปนเปKLอนของอุจจาระของมนุษย,หรือ
สัตว,เลือดอุ$นน.อยหรือไม$มีการปนเปKLอน 

5.4.3 การใชGแบคทีเรียเป\นตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า  
แบคทีเรียที่ถูกนํามาใช.เป�นตัวช้ีวัดเพื่อประเมินคุณภาพนํ้าในปPจจุบันมีหลายกลุ$มแต$

กลุ$มที่นิยมนํามาใช.กันอย$างแพร$หลายเพื่อบ$งช้ีการปนเปKLอนอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น และ
บ$งช้ีความสกปรกของนํ้า คือ กลุ$มโคลิฟอร,มแบคทีเรียและกลุ$มฟ�คัลสเตรปโตคอคคัส ดังน้ี 

1) โคลิฟอร9มแบคทีเรีย เป�นแบคทีเรียดัชนี (Bacteriological indicator) ที่ถูก
นํามาใช.เป�นตัวบ$งช้ีการปนเปKLอนของนํ้าจากอุจจาระต้ังแต$ช$วงป� ค.ศ.1980 จนถึงปPจจุบัน โคลิฟอร,ม
แบคทีเรียเซลล,มีรูปร$างเป�นท$อนสั้น (Rod- sharpe) ไม$มีสปอร,สามารถเจริญได.ทั้งในสภาวะที่มี
ออกซิเจนและไม$มีออกซิเจน ที่มีค$าพีเอชอยู$ในช$วง 4.4 - 9.0 และสามารถหมักนํ้าตาลแล็กโทส 
(Lactose) ที่อุณหภูมิ 35 ±0.5 องศาเซลเซียสและทําให.เกิดกรดและก�าซในระยะเวลา 24 - 48 
ช่ัวโมง จัดอยู$ในวงศ, Enterobacteriaceae  ซึ่งประกอบด.วยหลายสกุลและหลายชนิดดังแสดงใน
ตารางที่ 5.21 และมีแบคทีเรียบางสกุลที่อยู$ในวงศ, Enterobacteriaceae แต$ไม$จัดเป�นกลุ$มโคลิ
ฟอร,มแบคทีเรีย คือ Salmonella spp. และ Shigella spp.  

 
ตารางท่ี 5.21 วงศ, สกุลและชนิดของโคลิฟอร,มแบคทีเรียที่พบโดยทั่วไป 
 

วงศ9 สกุล ชนิด 
Enterobacteriaceae   Escherichia Escherichia coli 

Klebsiella Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter Enterobacter amnigenus 
Citrobacter Citrobacter freundii 

ที่มา: Ashbolt et al (2001) 
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(1.1) ชนิดของโคลิฟอร,มแบคทีเรีย หากจําแนกโคลิฟอร,มแบคทีเรียตาม

แหล$งที่มาแบ$งได. 2 ชนิด ดังน้ี 
(1.1.1) ฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria :FCB) เป�น

โคลิฟอร,มที่พบได.เฉพาะในระบบทางเดินอาหารและอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น ได.แก$ 
แบคทีเรียสกุล E. coli  มีรูปร$างลักษณะแบบแท$งตรงมีขนาด 1.1-1.5 x 2.0-6.0 ไมโครเมตร  
ลักษณะเซลล,เรียงตัวเด่ียวหรือเป�นคู$ ย.อมติดสีแกรมลบ สามารถเคลื่อนที่โดยใช.แฟลกเจลลา ไม$สร.าง
สปอร,และเป�นแบคทีเรียโคลิฟอร,มชนิดเดียวที่พบมากในลําไส.ใหญ$และอุจาระของมนุษย,และ
สัตว,เลือดอุ$นแต$ไม$เจริญเติบโตในสิ่งแวดล.อมทั่วไปแบคทีเรียกลุ$มน้ีสามารถย$อยสลายนํ้าตาลแล็กโทส 
ที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศาเซลเซียสทําให.เกิดกรดและก�าซในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งการตรวจพบ       
ฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียในแหล$งนํ้าจะเป�นตัวบ$ง ช้ีถึงการปนเปKLอนจากอุจจาระมนุษย,และ
สัตว, เลือดอุ$น และเป�นตัวบ$งบอกถึงโอกาสที่จะเกิดการปนเปKLอนของแบคทีเรียที่ก$อโรคใน         
ระบบทางเดินอาหาร  ดังน้ันหากนํานํ้าดังกล$าวมาบริโภคอาจไม$ปลอดภัยต$อสุขภาพ เน่ืองจาก       
E. coli เป�นสาเหตุทําให.เกิดโรคท.องร$วงที่เกิดจากตัวเช้ือ E. coli เอง และจากสารพิษที่เช้ือ E. coli 
สร.างข้ึนที่เรียกว$า เอนทีโรทอกซิน (Enterotoxin) ซึ่งสารพิษดังกล$าวมีผลทําให.ร$างกายเกิดการ
สูญเสียนํ้าและของเหลวส$งผลทําให.เกิดอาการท.องร$วง นอกจากน้ี E. coli ยังเป�นสาเหตุทําให.เกิดโรค
ทางเดินปPสสาวะได. (จุรีย,รัตน, สีสมิทธิ, 2548) ปPจจุบันมีการนํา E. coli มาใช.ป�นจุลินทรีย,ดัชนีเพื่อ
บ$งช้ีการปนเปKLอนของอุจจาระของมนุษย,และสัตว,สัตว,เลือดอุ$นในนํ้าธรรมชาติและในนํ้าด่ืม เน่ืองจาก
เป�นกลุ$มแบคทีเรียที่พบได.จํานวนมากที่สุดในอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นประมาณร.อยละ 
92.6 -96.8 (ตารางที่ 5.22) และไม$พบในแหล$งทั่วไปในธรรมชาติ ดังน้ันหากตรวจพบ E. coli ใน
แหล$งนํ้าธรรมชาติหรือในนํ้าด่ืมแสดงว$านํ้าเพิ่งเกิดการปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย,และสัตว,
สัตว,เลือดอุ$นได.ไม$นาน 'เน่ืองจาก E. coli ไม$สามารถอยู$นอกในลําไส.ของสัตว,เลือดอุ$นได.เกิน           
8 สัปดาห, อีกทั้งการตรวจพบ E. coli  ดังกล$าวยังเป�นสาเหตุที่ทําให.เกิดโรคที่ก$อให.เกิดผลกระทบต$อ
สุขภาพของมนุษย,ได. เช$น โรคท.องร$วง เป�นต.น จึงเป�นแบคทีเรียดัชนีที่สําคัญที่ใช.ในประเมินและการ
ติดตามการปนเปKLอนของนํ้าจากอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นรวมถึงบ$งบอกว$านํ้ามีความ
ปลอดภัยต$อสุขภาพของมนุษย, (Edberg et al., 2000) ดังน้ัน E. coli จึงเป�นแบคทีเรียดัชนีที่สําคัญที่
ใช.ในการติดตามและประเมินคุณภาพนํ้า (Edberg et al., 2000)  

 
ตารางท่ี 5.22 สัดส$วนของโคลิฟอร,มแบคทีเรียในอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น 
 

การปนเปfgอน รGอยละของโคลิฟอร9มแบคทีเรียทั้งหมด 
 E. coli Klebsiella spp. Enterobacter/ 

Citrobacter spp 
อ.างอิง 

อุจจาระมนุษย, 96.8 1.5 1.7 Dufour (1977) 
94.1  5.9 Allen and Edberg (1995) 

อุจจาระสัตว,เลือดอุ$น  94 2 4 Dufour (1977) 
92.6  7.4 Allen and Edberg (1995) 
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(1.1.2) นอนฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย (Non-fecal coliform bacteria) 

เป�นโคลิฟอร,มที่พบในสัดส$วนเพียงร.อยละ 5 ซึ่งพบได.ทั้งในดิน และพืช ซึ่งกลุ$มน้ีมีอันตรายต$อสุขภาพ
น.อยกว$ ากลุ$มแรกแต$สามารถใช.บ$ง ช้ีความสกปรกของแหล$ ง นํ้าได.  ได.แก$  แบคที เ รียสกุล 
Enterobacter และ Citrobacter ส$วนโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด คือ ผลรวมของทั้งหมดของทั้ง   
ฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียและนอนฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย  

แหล$งนํ้าธรรมชาติทั่วไปที่ไม$มีการปนเปKLอนจะพบโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมดอยู$
ในช$วงน.อยกว$า 1 ถึง 80,000 โคโลนีต$อ100 มิลลิลิตร และ E. coli อยู$ในช$วงน.อยกว$า 1 ถึง       
576 โคโลนีต$อ100 มิลลิลิตร แต$หากแหล$งนํ้ามีการปนเปKLอนของอุจจาระจะมีจํานวนโคลิฟอร,ม
แบคทีเรียทั้งหมดและ E. coli อยู$ในช$วง 1,200 ถึง 4,000,00 และ อยู$ในช$วง 126 ถึง มากกว$า 
2,000,000  โคโลนีต$อ100 มิลลิลิตร ตามลําดับ โดยตารางที่ 5.23 แสดงปริมาณแบคทีเรียที่พบใน
แหล$งนํ้าที่ไม$มีการปนเปKLอน และแหล$งนํ้าแหล$งนํ้าที่มีการปนเปKLอนด.วยอุจจาระของมนุษย,และ
สัตว,เลือดอุ$น   

 
ตารางท่ี 5.23 แบคทีเรียที่พบในแหล$งนํ้าที่ไม$มีการปนเปKLอน และในแหล$งนํ้าที่มีการปนเปKLอนด.วย
        อุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น   
 

กลุ$มแบคทีเรีย แหล$งนํ้าที่ไม$มีการปนเปKLอน 
(โคโลนี / 100 มิลลลิิตร) 

แหล$งนํ้าที่มีการปนเปKLอนด.วย
อุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลอืดอุ$น  

(โคโลนี /100 มิลลิลิตร) 
Total coliform < 1 ถึง 80,000 1,200 ถึง > 4,000,00 
Fecal coliform < 1 ถึง 5,000 200   ถึง > 2,000,000 
Escherichia coli  < 1 ถึง 576    126   ถึง > 2,000,000 
Fecal streptococcus < 1 ถึง 1,000 400   ถึง > 1,000,000 
Enterococcus < 1 ถึง 100 100   ถึง > 1,000,000 
Clostridium perfringens < 1 ถึง 100 100   ถึง  > 10,000 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก American Public Health Association (2005) และ U.S. EPA ( 2000) 

 
โดยการศึกษาการแพร$กระจายของโคลิฟอร,มแบคที เ รียใน นํ้า เสีย           

จาก 5  แหล$งกําเนิด ในเมือง Bikaner ประเทศอินเดีย Bohra et al (2012 พบว$านํ้าเสียที่มาจาก
ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนจะตรวจพบจํานวนโคลิฟอร,มทั้งหมดและ E. Coli เท$ากับ  55 และ 5.12   
106 /MPN/mL ซึ่งมีจํานวนแบคทีเรียมากกว$านํ้าเสียจากแหล$งอื่น (ตารางที่ 5.24) ซึ่งเกิดเน่ืองจาก    
นํ้าเสียชุมชนมีการปนเปKLอนของของเสียจากมนุษย,โดยเฉพาะอุจจาระที่ระบายมาจากห.องนํ้าและ   
มูลสัตว,เลี้ยงจึงส$งผลทําให.ปริมาณโคลิฟอร,ม และ E. Coli ที่ตรวจพบในจุดเก็บตัวอย$างดังกล$าวมี
ปริมาณโคลิฟอร,มแบคที่เรียสูงกว$านํ้าจุดเก็บตัวอย$างอื่น อีกทั้งยังบ$งช้ีให.เห็นว$าแหล$งนํ้าจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชนเป�นแหล$งนํ้าที่มีความสกปรกสูงมากว$าจุดอื่น และแบคทีเรีย E. Coli ที่พบก็บ$งช้ีถึง
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การปนเปKLอนของอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นในนํ้า รวมถึงโรคที่มาจากนํ้าที่อาจก$อให.เกิด
อันตรายต$อสุขภาพของมนุษย,ได. 
 
ตารางท่ี 5.24 ปริมาณโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด และ E. Coli ในนํ้าเสีย 5 แหล$งในเมือง Bikaner  

ประเทศอินเดีย  
 

แหล$งที่มาของนํ้าเสีย ปริมาณโคลิฟอร,มแบคทเีรียทั้งหมด 
(106 /MPN/mL) 

E. Coli 
(106 /MPN/mL) 

นํ้าเสียจากที่พักจากอาศัย 47 3.40 
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 52 4.40 
ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน 55 5.12 
นํ้าเสียที่ไม$มีระบบการจัดการ 42 2.90 
นํ้าเสียจากที่พักชุมชนในเขตเมืองเก$า 40 2.50 
ที่มา : Bohra et al (2012)  
 

2) กลุ�มฟhคัลสเตรปโตคอคคัส  (Fecal streptococcus : FS) เป�นแบคทีเรีย
รูปร$างกลมเรียงติดกันเป�นลูกโซ$ ย.อมติดสีแกรมบวก ไม$มีสปอร,สามารถย$อยนํ้าตาลแลคโท�ส         
แต$ไม$เกิดก�าซอยู$ในสกุล Streptococcus เช$น Streptococcus mutans, S. oralis, S. faecalis   
S. mitis, S. sanguis , S. faecium, S. bovis และ S. equinus พบได.ทั้งในอุจจาระมนุษย, เช$น    
S. faecalis และ S. faecium รวมถึงในอุจจาระของสัตว,เลือดอุ$น โดยชนิดที่พบส$วนใหญ$ ได.แก$      
S. bovis, S. avium, และS. equinus   

เน่ืองจากกลุ$มฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสพบได.ทั้งในอุจจาระของมนุษย,และ
สัตว,เลือดอุ$นจึงใช.ในการบ$งช้ีการปนเปKLอนที่เกิดในแหล$งนํ้าได. และฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสยังมี
ความสัมพันธ, กับกลุ$ม E. coli รวมถึงคงทนได.ยาวนานกว$าในสิ่งแวดล.อมจึงสามารถตรวจพบได.ดี  
นอกจากน้ีฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสยังสามารถใช.ในการสนับสนุนการตรวจสอบหาโคลิฟอร,มแบคทีเรีย
ทั้งหมด และฟ�คัลโคลิฟอร,ม หากตรวจพบหรือไม$พบทั้งฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสในแหล$งนํ้าแสดงว$า               
มีการปนเปKLอนของอุจจาระตํ่า หรือไม$มีการปนเปKLอน (Scarpino et al., 1971) นอกจากน้ีอัตราส$วน
ระหว$างกลุ$มฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสและฟ�คัลโคลิฟอร,มยังสามารถใช.บ$งช้ีแหล$งที่มาของการปนเปKLอน 
ว$ามาจากมนุษย,หรือจากสัตว,เลือดอุ$นได.  เน่ืองจากในอุจจาระมนุษย,จะพบปริมาณของฟ�คัลโคลิฟอร,ม
แบคทีเรียมากกว$าฟ�คัลสเตรปโตคอคคัส (FC > FS)  ส$วนในอุจจาระของสัตว,เลือดอุ$นจะพบปริมาณ         
ฟ�คัลสเตรปโตคอคคัสมากกว$าฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย (FS > FCB) ดังน้ันหากมีการปนเปKLอนของ
อุจจาระมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นในแหล$งนํ้าจะตรวจพบแบคทีเรียทั้งสองชนิดน้ีได. (อุไรวรรณ อินม$วง, 
2545 ) โดยหากแหล$งนํ้ามีปริมาณอัตราส$วนของ (FCB : FS) มากกว$า 4.0 แสดงว$าแหล$งนํ้ามีการ
ปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย, แต$หากมีอัตราส$วนของ FCB :FS น.อยกว$า 0.7 แสดงว$าแหล$งนํ้า
ได.รับการปนเปKLอนจากสัตว,เลือดอุ$น และหากแหล$งนํ้ามีอัตราส$วน FCB : FS อยู$ในช$วง 0.7 - 4.0  
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แสดงว$าแหล$งนํ้ามีการปนเปKLอนของอุจจาระทั้งของสัตว,เลือดอุ$นและมนุษย, (Gerba et. al.,1999)  
ดังแสดงในตารางที่ 5.25 
 
ตารางท่ี 5.25 สัดส$วนระหว$าง ของฟiคัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย (FC)  และฟ�คัลสเตรปโตคอคคัส  (FS)      
         ที่มีการปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นในแหล$งนํ้า 

ที่มา: Gerba et. al. (1999)  

 
นอกจากน้ีในปPจจุบันแบคทีเรียกลุ$ม Enterococci ถูกแนะนําให.นํามาใช.เป�นดัชนี

บ$งช้ีการปนเปKLอนของอุจจาระมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นเพื่อใช.ประเมินความสกปรกของนํ้าซึ่งแบคทีเรีย
กลุ$มน้ีการทําหน.าที่อยู$ในกลุ$มเดียวกับฟ�คัลสเตรปโตคอคคัส อยู$ในสกุล Enterococcus ซึ่งแยก
ออกเป�น Streptococcus faecalis และ Streptococcus faecium  เป�นสกุลที่สําคัญน.อยกว$า    
ในสกุ ล  Streptococcus มี ทั้ งหมด 19  ช นิด  ซึ่ ง ร วม ถึ ง  Enterococci โดยชนิด เด$ นที่ พบ           
ได.แก$ Enterococcus faecalis, E. faecium, E. durans and E. hirae และบางชนิดที่พบใน          
สกุลสเตรปโตคอคคัส ได.แก$ S. bovis, และ S. equinus)ซึ่งโดยทั่วไปแล.วกลุ$ม  Enterococci จะเป�น
ตัวบ$งช้ีมลภาวะจากอุจจาระในแหล$งนํ้าได.ดีและมีชีวิตรอดได.นานกว$าพวก E. coli  โดยการศึกษาของ 
Pinto et al (1999) พบว$านํ้าที่มีการปนเปKLอนของอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นจะพบ 
Enterococci กว$าร.อยละ  84  ซึ่งการวิเคราะห,หา Enterococci ในนํ้ามักนํามาใช.ในกรณีที่ตรวจไม$
พบกลุ$ม E. coli  ในนํ้า แต$อย$างไรก็ตามการตรวจวิเคราะห,หาโดยใช.กลุ$ม Enterococci ยังมีความไว
และแม$นยําตํ่าว$าโคลิฟอร,ม  

5.4.4 การประเมินคุณภาพนํ้าโดยการตรวจวิเคราะห9โคลิฟอร9มแบคทีเรีย  
จากที่กล$าวมาข.างต.นถึงแม.ว$าจะมีการนําแบคทีเรียหลายกลุ$มมาใช.ในการบ$งช้ี    

การปนเปKLอนของอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นในนํ้า แต$ในปPจจุบันกลุ$มแบคทีเรียที่ได.รับ  
ความนิยมสูงสุดและใช.เป�นตัวบ$งช้ีคุณภาพนํ้าอย$างแพร$หลาย คือ โคลิฟอร,มแบคทีเรีย ดังน้ันในที่น้ีจึง
ขออธิบายเฉพาะการใช.โคลิฟอร,มแบคทีเรียในการบ$งช้ีการปนเปKLอนและคุณภาพนํ้าดังน้ี 

1) คุณสมบัติของโคลิฟอร9มท่ีใชGในการตรวจวิเคราะห9 คุณลักษณะสําคัญที่ใช.ใน
การตรวจวิเคราะห,หาโคลิฟอร,มแบคทีเรียในแหล$งนํ้ามี ดังน้ี (กรรณิการ, ชูเกียรติวัฒนา, 2543)  

(1.1) โคลิฟอร,มแบคทีเรียมีลักษณะเซลล,เป�นท$อนสั้นเล็กๆ ไม$มีสปอร, และ
สามารถย.อมติดสีแกรมลบ 

อัตราส�วนระหว�าง FC : FS แหล�งการปนเปfgอน 
      > 4.0   ปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย,เป�นส$วนใหญ$ 
      2.0 - 4.0 ปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย,และอื่น ๆ 
     0.7 - 2.0 ปนเปKLอนจากอุจจาระของสัตว,เลือดอุ$นและอื่น ๆ 
   <0.7 ปนเปKLอนจากอุจจาระของสัตว,เลือดอุ$นเป�นส$วนใหญ$ 
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1.2) โคลิฟอร,มแบคทีเรียสามารถย$อยนํ้าตาลแล็กโทสที่อุณหภูมิ 35 ±0.5     
องศาเซลเซียส เกิดกรดและก�าซในระยะเวลา 48 ช่ัวโมง ส$วนฟ�คัลโคลิฟอร,มสามารถย$อยสลาย
นํ้าตาลแล็กโทส ที่อุณหภูมิ 44.5 ±0.2  องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง   

1.3) โคลิฟอร,มแบคทีเรียเป�นพวกแฟคคัลเตทีฟ (Facultative anaerobes)  
สามารถเจริญเติบโตได.อยู$ทั้งในสภาวะที่มีออกซิเจนและไม$มีออกซิเจน 

1.4) ฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียสามารถทําให.เกิดก�าซในอาหารเหลว Brilliant 
green lactose bile broth (BGLB) ที่อุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง    

1.5) โคลิฟอร,มแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและสร.างโคโลนี (Colony) ได.เมื่อ
เจริญในอาหารแข็ง Eosin methylene blue agar (EMB) ที่อุณหภูมิ 35 ±0.5 ในระยะเวลา       
24 ช่ัวโมง โคโลนีมีลักษณะมันวาวคล.ายโลหะหรือเป�นสีชมพูและผิวหน.าเย้ิม  

2) การประเมินคุณภาพนํ้าโดยอาศัยการตรวจนับจํานวนโคลิฟอร9มแบคทีเรีย 
การใช.โคลิฟอร,มเป�นตัวบ$งช้ีคุณภาพนํ้าสามารถวิเคราะห,หาได.จากการตรวจนับจํานวนโคลิฟอร,มใน
นํ้าตัวอย$างซึ่ง แบ$งออกเป�น 2 วิธี ดังน้ี 

(2.1) การตรวจวิเคราะห,โคลิฟอร,มแบคทีเรีย โดยวิธี Multiple tube 
fermentation  technique (MPN test) วิธีการน้ีเป�นการวิเคราะห,หาทั้งโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด 
และฟ�คอลโคลิฟอร,มแบคทีเรียในนํ้าประเภทต$างๆ ตามวิธีของ APHA (1995) โดยทําการคํานวณ   
ค$าที่ได.จากการวิเคราะห,โดยใช.การประมาณค$าทางสถิติจากความน$าจะเป�นเป�นค$า Most Probable 
Number (MPN ) ด.วยการทําซ้ําและแปรผลจากจํานวนโคลิฟอร,มแบคทีเรียในนํ้าตัวอย$าง ซึ่งอาศัย
หลักการจากความสามารถของโคลิฟอร,มแบคทีเรียสามารถย$อยนํ้าตาลแล�กโทสได.ที่อุณหภูมิ        
35 ± 0.5 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 48 ช่ัวโมง ทําให.เกิดกรดและก�าซ ส$วนฟ�คัลโคลิฟอร,ม
แบคทีเรียและสามารถย$อยนํ้าตาลแล�กโทสได.ที่ 44.5± 0.2  องศาเซลเซียส ทําให.เกิดกรดและก�าซ ใน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง อย$างไรก็ตามโคลิฟอร,มแบคทีเรียเมื่อย$อยนํ้าตาลจะทําให.เกิดกรดและก�าซ
เช$นเดียวกับแบคทีเรียและยีสต,ชนิดอื่น ดังน้ันจึงต.องการทดสอบเพื่อยืนยันและบ$งช้ีว$าโคลิฟอร,มที่พบ
เป�นโคลิฟอร,มแบคทีเรียชนิดใด โดยมี 3 ข้ันตอน คือ การทดสอบข้ันแรก การทดสอบข้ันยืนยัน     
และการทดสอบข้ันสมบูรณ,  

(2.1.1) การทดสอบข้ันแรก (Presumptive test)  การทดสอบข้ันน้ีเป�น
การตรวจเบื้องต.นเพื่อหาจุลินทรีย,ที่สามารถย$อยสลายแล�กโทสได.หรือไม$ เพื่อแยกโคลิฟอร,มแบคทเีรยี
ออกจากแบคทีเรียชนิดอื่นๆ  ในการทดสอบหาโคลิฟอร,มแบคทีเรียอาจใช.ระบบเลี้ยงเช้ือแบบระบบ  
3 หลอดทดลอง ใช.หลอดทดลอง 9 หลอดทดลอง (3-3-3) หรือแบบระบบ 5 หลอดทดลอง ใช.หลอด
ทดลอง 15 หลอดทดลอง (5-5-5) และทําอนุกรม 3 การเจือจาง คือ จํานวนมิลลิลิตรของตัวอย$างนํ้า
ที่ต$างกันเป�นชุดๆ ทั้งน้ีข้ึนปริมาณนํ้าตัวอย$างจะอยู$กับความสกปรกของนํ้า แต$เพื่อ  ลดข.อผิดพลาดใน
การวิเคราะห, และทําให.ค$าวิเคราะห,มีความละเอียดและถูกต.องเพิ่มข้ึนนิยมทําการเลี้ยงเช้ือแบบระบบ 
5 หลอดทดลอง โดยวิธีการวิเคราะห,ทําได.โดยการถ$ายเช้ือจากนํ้าตัวอย$างนํ้าลง ในอาหารเหลว      
ลอรีลทริปโทส (Lauryl tryptose broth) และทําการเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 35 ± 0.5 องศาเซลเซียส 
เป�นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดทําการตรวจหลอดทดลองหากพบว$าหลอดทดลองใดมีก�าซ
เกิดข้ึนแสดงผลวิเคราะห,เป�นบวก แต$หากหลอดทดลองใดไม$มีก�าซเกิดข้ึนหรือมีก�าซเกิดข้ึนน.อยกว$า
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ร.อยละ 10 แสดงผลการวิเคราะห,เป�นลบ หลังจากน้ันนําเฉพาะหลอดทดลองที่แสดงผลเป�นบวกไป
ทดสอบในข้ันต$อไป 

(2.1.2) การทดสอบข้ันยืนยัน (Confirm test) หากการทดสอบในข้ันแรก
ยังไม$สามารถช้ีชัดถึงชนิดของโคลิฟอร,มแบคทีเรียในนํ้าตัวอย$างว$าเป�นกลุ$มใด จึงจําเป�นที่ต.องทําการ
ทดสอบเพื่อยืนยันชนิดของโคลิฟอร,มแบคทีเรียอีกครั้ง โดยการถ$ายเช้ือลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Brilliant-Green Lactose Bile Broth เพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 35 ± 0.5 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา  
48 ช่ัวโมง เพื่อทดสอบหาโคลิฟอร,มแบคทีเรีย และทดสอบหาฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย โดยการถ$าย
เช้ือลงในอาหาร EC medium อบเพาะเช้ือที่อุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป�นระยะเวลา   
24 ช่ัวโมง ซึ่งหากหลอดทดลองของอาหารเลี้ยงเช้ือ Brilliant-Green Lactose Bile Broth เกิดก�าซ
แสดงผลเป�นบวกจะเกิดจากโคลิฟอร,มแบคทีเรีย และหากเกิดก�าซในหลอดของอาหารเลี้ยงเช้ือ      
EC medium ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห,เป�นบวกจะเกิดจากฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย แต$หากไม$เกิด
ก�าซในหลอดทดลองแสดงผลการวิเคราะห,เป�นลบ แสดงว$าโคลิฟอร,มแบคทีเรียที่ปนเปKLอนในนํ้า
ตัวอย$างมาจากแหล$งอื่นที่ไม$ใช$จากอุจจาระมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น และเมื่อสิ้นสุดการทดลองทําการ
นับนับจํานวนรวมของหลอดทดลองจากอาหารเลี้ยงเช้ือ Brilliant-Green Lactose Bile Broth ที่
ให.ผลวิเคราะห,เป�นบวก และนําค$าที่ได.มาเทียบค$า MPN จากตาราง MPN Index (APHA, 1995) 
ค$าที่ได.จะแสดงปริมาณโคลิฟอร,มแบคทีเรียมีหน$วยเป�น MPN ต$อ100 มิลลิลิตร (MPN/100 ml)ส$วน
หลอดทดลองอาหารเลี้ยงเช้ือ EC medium จะมีวิธีการตรวจนับเดียวกันและนําค$าผลรวมที่ได.มา
เทียบค$า MPN จากตาราง MPN Index Table ค$าที่ได.จะแสดงปริมาณฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย ใน
หน$วย MPN ต$อ100 มิลลิลิตร แต$บางครั้งจํานวนหลอดทดลองที่ให.ผลบวกไม$มีอยู$ในตาราง MPN 
Index จะต.องคํานวณหาค$า MPN ต$อ100 มิลลิลิตร โดยใช.สูตร ดังน้ี    
  
 
 
 

(2.1.3) การทดสอบข้ันสมบูรณ, (Completed test) เป�นข้ันการทดสอบ
ยืนยันอีกครั้งว$าเช้ือที่เจริญในหลอดทดลองที่ให.ผลบวกเป�นโคลิฟอร,มแน$นอน โดยทําการทดสอบ    
ในอาหารเลี้ยงเช้ือ 2  ชนิดที่มีเฉพาะเช้ือโคลิฟอร,แบคทีเรียเจริญได. คือ Eosin methylene blue 
agar (EMB) และอบเพาะที่อุณหภูมิ 35 ±0.5 องศาเซลเซียสในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หากเช้ือที่เจริญ
เป�นโคลิฟอร,มโคโลนีที่พบจะมีลักษณะมันวาวคล.ายโลหะหรือเป�นสีชมพูและผิวหน.าเย้ิม หลังจากน้ัน
ทําการเลือกโคโลนีเดียวที่มีลักษณะดังข.างต.นไปทดสอบต$อหลอดอาหารที่บรรจุ Lauryl tryptose 
broth รวมถึงขีดเช้ือดังกล$าวลงในอาหารวุ.น Nutrient agar slant และบ$มเพาะที่อุณหภูมิ 35 ±0.5 
เป�นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หากหลอดอาหาร ที่บรรจุ Lauryl tryptose broth เกิดฟองก�าซแสดงว$า
เช้ือที่พบเป�นโคลิฟอร,มแบคทีเรีย ส$วนเช้ือที่ได.จากการอบเพาะในอาหารวุ.น Nutrient agar slant  
ให.นําไปย.อมสี (Gram stained) ซึ่งผลที่ได.ควรสอดคล.องกับเช้ือโคลิฟอร,มที่พบ คือ เซลล,ย.อมติด    
สีแกรมลบ (Gram negative)  เซลล,มีรูปร$างเป�นแท$ง ไม$มีสปอร,แสดงว$า ข้ันตอนการวิเคราะห,หา 
โคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมดและฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียแสดงดังภาพที่ 4.14  

                                                        จํานวนหลอดที่ให.ผลบวก x 100 

                          (mL รวมของตัวอย$างที่ให.ผลลบ) X (mL รวมของตัวอย$างที่ให.ผลบวก) 
  

MPN/100mL    = 
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ตัวอย$างนํ้า 
Lauryl tryptose broth 

เพาะที่อุณหภูมิ 35±0.5°C 24 ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 ข้ันตอนการวิเคราะห,หาโคลฟิอร,มแบคทเีรียทัง้หมดและฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 

ไม$มีฟองก�าซ มีฟองก�าซ 

เพาะที่อุณหภูมิ 35±0.5°Cอีก24 ชม. 
 

ไม$มีฟองก�าซ มีฟองก�าซ 

EC Medium 

ไม$พบโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 

เพาะที่อุณหภูมิ 44.5±0.5°C 24 ชม. 
 

EC Medium 
เพาะที่อุณหภูมิ
44.5±0.5°C 24 ชม. 

 

Brilliant-Green Lactose Bile Broth 

เพาะที่อุณหภูมิ 35±0.5°C 24-48 ชม. 
 

ไม$มีฟองอากาศ = (-) 
ไม$พบฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 

มีฟองก�าซ= (+) 
หาค$าฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 

ไม$มีฟองก�าซ= (-) 
ไม$พบโคลิฟอร,มแบคทีเรีย 

มีฟองก�าซ= (+) 
หาค$าโคลิฟอร,มแบคทีเรียรวม 

Ecosin methylene blue agar 
เพาะที่อุณหภูมิ 35±0.5°C 24 ชม. 

 

Lauryl tryptose broth Nutrient agar slant 

เพาะที่อุณหภูมิ 35±0.5°C 24 ชม. 
 

ย.อมสี 

รูปร$างแท$ง ไม$มีฟอง 
= โคลิฟอร,ม 

มีฟองก�าซ= (+) 
= โคลิฟอร,ม 
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(2.2) การตรวจวิเคราะห,หาโคลิฟอร,มแบคทีเรียโดยวิธีกรองด.วยเย่ือกรอง  
(Membrane technique) วิธีน้ีวิเคราะห,โดยการกรองนํ้าตัวอย$างผ$านเย่ือกระดาษกรองที่มีขนาดรู         
0.45 ไมโครเมตร ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว$าขนาดแบคทีเรีย  (ภาพที่ 5.15) ทําให.แบคทีเรียถูกยึดติดไว.
บริเวณเย่ือกรอง หลังจากน้ันนําเช้ือที่อยู$บนเย่ือกระดาษกรองไปวิเคราะห,หาโคลิฟอร,มแบคทีเรีย        
โดยนําเย่ือกรองไปวางบนแผ$นอาหาร  M- Endo medium หลังจากน้ันนําไปอบเพาะที่อุณหภูมิ 35 
±0.5 องศาเซลเซียส เป�นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดทําการนับจํานวนโคโลนีของ           
โคลิฟอร,มแบคทีเรียซึ่งมีลักษณะมันวาวคล.ายโลหะ หรือเป�นสีชมพู และผิวหน.าเย้ิม ส$วนการวิเคราะห,
หาฟ�คัลโคลิฟอร,มนํากระดาษกรองที่มีเช้ือมาเพาะลี้ยงในอาหาร M-FC medium และเพาะที่อุณหภูมิ 
44.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป�นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันตรวจนับโคโลนีที่มีมีสีฟOาถึงนํ้าเงินเข.ม 
และนําค$าโคโลนีที่ตรวจนับได.ของทั้งโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมดและฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียมา
คํานวณหาจํานวนแบคทีเรียที่เกิดข้ึนดังสูตร 
 
 
 
 

ซึ่งวิธีจะเป�นการหาค$าแบคทีเรียโดยตรงซึ่งแตกต$างจากวิธี MPN ซึ่งต.องประมาณ
ค$าทางสถิติจากตารางMPN  แต$อย$างไรก็ตามถึงแม.ว$าการวิเคราะห,ด.วยวิธีกรองด.วยเย่ือกรองจะมี
ความแม$นยําหว$าวิธี MPN  และสามารถวิเคราะห,ในภาคสนามได. แต$วิธีน้ีมีข.อเสีย คือเย่ือกรองและ
อาหารเพาะเช้ือ  มีราคาค$อนข.างสูงและไม$เหมาะกับนํ้าตัวอย$างที่มีความขุ$นสูงเพราะจะทําให.เกิดการ
อุดตันแผ$นเย่ือกรองได.  
 

 
ภาพท่ี 5.15 วิเคราะห,โคลิฟอร,มแบคทีเรียโดยวิธีกรองด.วยเย่ือกรอง 

ที่มา : ดัดแปลงจาก U.S. EPA (2006) 
 

 โคโลนีโคลิฟอร,มทั้งหมด /100 mL                     
หรือ โคลโลฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรียมา/100 mL    =      จํานวนโคโลนีที่นับได.  x 100 

          mL ของนํ้าตัวอย$างที่ใช.กรอง 
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สําหรับการประเมินปริมาณโคลิฟอร,มต$อคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (2521) ผลิตภัณฑ,อุตสาหกรรมนํ้าบริโภคต.องมีปริมาณโคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด 
น.อยกว$า 2.2 MPN/ 100 มิลลิลิตร หรือ 500 โคโลนีต$อลูกบาศก,เซนติเมตร และต.องตรวจไม$พบ 
E.coli  ส$วนนํ้าผิวดินประเภทที่ 2และ3 ต.องมีปริมาณ ฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด น.อยกว$า 500 และ 
น.อยกว$า 20,000 MPN/100มิลลิลิตร และฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย น.อยกว$า 1,000 และน.อยกว$า 
4000 MPN/100 มิลลิลิตร  การประเมินโคลิฟอร,มแบคทีเรียในนํ้าประเภทต$างๆ แสดงดัง 
ตารางที่ 5.26 
 
ตารางท่ี 5.26 การประเมินปริมาณแบคทีเรียต$อคุณภาพนํ้า 
 

โคลิฟอร9มแบคทีเรีย 
(MPN/100 mL) 

ลักษณะการประเมิน ที่มา/ ขGอเสนอแนะ 

TCB   <500 
TCB  <20,000 

นํ้าผิวดินประเภทท่ี 2  
นํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล.อม
แห$งชาต ิ(2537)  

FCB  < 1,000 
FCB  < 4,000 

นํ้าผิวดินประเภทท่ี 2  
นํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล.อม
แห$งชาต ิ(2537)  

TCB < 2.2 
TCB 500 โคโลนีต$อ
ลูกบาศก,เซนติเมตร 
E.coli  ตรวจไม$พบ 

ผลิตภัณฑ,อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
(2521) 

นํ้าดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปiดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(2524)  

นํ้าบาดาลท่ีใช.บริโภค ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล.อม (2552) 

TCB <1,000 
FCB  < 70 CFU/100 mL  
FCB < 100 CFU/100 mL  
Enterococci bacteria 
< 35 CFU/100 mL  

นํ้าทะเล 
นํ้าทะเลประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 
นํ้าทะเลประเภทท่ี 3และประเภทท่ี 4 
นํ้าทะเล 
 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล.อม
แห$งชาต ิ(2549)  

2 MPN/100mL  
1 CFU/100 mL  

นํ้าท่ีมีคุณภาพดีโดยเฉพาะนํ้าดื่ม American Public Health 
Association (2005)  

*  หมายเหตุ โคลิฟอร,มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB)  และ ฟ�คัลโคลิฟอร,มแบคทีเรีย (FCB) 
   Most Probable Number (MPN ),Colony-forming unit (CFU) 
 

จากที่กล$าวมาข.างต.นคุณภาพนํ้าทางชีววิทยาเป�นคุณสมบัติของนํ้าที่ใช.บ$งช้ีถึง     
การปนเปKLอนของสารมลพิษต$างๆ ได.ดี เน่ืองจากเป�นการประเมินจากการตรวจวัดจากสิ่งสิ่งมีชีวิตที่
ได.รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงในแหล$งนํ้า ทําให.ข.อมูลที่ได.จากการวิเคราะห,สะท.อนถึง
สภาพสิ่งแวดล.อมที่เกิดข้ึนจริงได.ดีกว$าการวิเคราะห,ทางด.านกายภาพและทางด.านเคมีเพียงอย$างเดียว 
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แต$อย$างไรก็ตามการประเมินคุณภาพนํ้าทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตซึ่งแต$ละชนิดที่ใช.จะมีข.อดีและ
ข.อจํากัดแตกต$างกันเน่ืองจากคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเองและวิธีการวิเคราะห, ดังน้ันในการประเมิน
คุณภาพนํ้าต.องเลือกใช.สิ่งมีชีวิตที่เป�นตัวบ$งช้ีให.เหมาะสมกับวัตถุประสงค,และสภาพปPญหาของ  
แหล$งนํ้าเพื่อข.อมูลที่ได.จะมีความถูกต.องและครอบคลุมปPญหาที่เกิดข้ึน โดยตารางที่ 5.27 แสดง
จุดเด$นและจุดด.อยของสิ่งมีชีวิตกลุ$มต$างๆที่ใช.เป�นตัวช้ีวัดมลภาวะในแหล$งนํ้า 
 
ตารางท่ี 5.27 ข.อดีและข.อจํากัดของสิ่งมีชีวิตกลุ$มต$างๆ ที่นํามาใช.เป�นตัวช้ีวัดเพื่อประเมินคุณภาพนํ้า 
 

กลุ�มของส่ิงมีชีวิต ขGอดี ขGอจํากัด 
สาหร$ายหรือแพลงก,ตอนพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีประโยชน,มากในการประเมิน
การปนเปKLอนธาตุอาหารพืชและ
การเพ่ิมขึ้นของความขุ$นในแหล$ง
นํ้า 
- สามารถเห็นการเปล่ียนแปลงได.
ง$าย เน่ืองจากบางชนิดมีสี 
 
 
 
 
 

- ต.องมีความเชี่ยวชาญในการ
จําแนกชนิดของแพลงก,ตอนพืช
ตามหลักอนุกรมวิธาน 
- ชี้ วั ด ก า ร ป น เ ปKL อ น ข อ ง
สารอินทรีย,และส่ิงปฏิกูลไม$ดี 
-มี ก า ร เ ค ล่ื อน ท่ี ล อย ตั ว ต า ม
กระแสนํ้าและลม 
-ยากในการตรวจนับเม่ือใช.กล.อง
จุลทรรศน, 
-ยากในการแยกเซลล,ท่ีมีชีวิตและ
ท่ีตายแล.ว 

สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน - มีการเคล่ือนท่ีได.น.อย ทําให.
ตรวจสอบผลกระทบจากการ
ปนเปKLอนของแต$ละพ้ืนท่ีได.ดี 
- ส$วนใหญ$สามารถตอบสนองต$อ
การเปล่ียนแปลงได.ดี 
- มีช$วงชีวิตท่ียาว จึงสามารถเก็บ
เก็บตัวอย$างเป�นช$วงๆได. 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ,ท่ีใช.ไม$
ยุ$งยาก 
- การดําเนินชีวิตหลายรูปแบบ
และมีถิ่นท่ีอยู$หลายลักษณะดังน้ัน
ส่ิงมีชีวิตแต$ละชนิดของแต$ละพ้ืนท่ี
จึงใช.เป�นตัวชี้วัดการปนเปKLอนของ
แหล$งนํ้าได.ดีและให.ผลออกมาเป�น
ตัวเลขท่ีเข.าใจได.ง$าย เช$น ดัชนี
ค ว า มห ล า กห ล า ย  ( Species 
Diversity Indices) เป�นต.น 

- การจําแนกชี วิต ในบางกลุ$ม
ค$ อ นข. า ง ย า ก  เ ช$ น  ใ นก ลุ$ ม 
Annelid หรือไส.เดือน 
- การวิเคราะห,ผลต.องกระทําด.วย
ความระมัดระวังเพราะว$าการไม$
พบสัตว,บางชนิด อาจเน่ืองจาก
ปรากฏการณ,ปกติของวงจรชีวิต 
- เก็บตัวอย$างในเชิงปริมาณ
ค$อนข. างยากเพราะชนิดและ
ป ริมา ณสัตว, ท่ี เ ก็ บ ได. อ าจ ไ ม$
สอดคล.องกัน ถึงแม.จะเก็บในจุด
เดียวกัน 
- ต.องใช.ตัวอย$างจํานวนมาก ถึง
จะให.ผลท่ีถูกต.องและน$าเชื่อถือ 
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ตารางท่ี 5.27 ข.อดีและข.อจํากัดของสิ่งมีชีวิตกลุ$มต$างๆ ที่นํามาใช.เป�นตัวช้ีวัดเพื่อประเมินคุณภาพนํ้า 
        (ต$อ) 
 

กลุ�มของส่ิงมีชีวิต จุดเด�น จุดดGอย 
  แบคทีเรีย 
 
 
 
 
 

- บ$งบอกการปนเปKLอนได.ดี และ
ทราบท่ีมาของแหล$งกําเนิดการ
ปนเปKLอน 
- ช นิ ด แ บค ที เ รี ย ท่ี เ ป� น ดั ช นี
ค$อนข.างมีความเฉพาะเจาะจงกับ
สารปนเปKLอน 

- มีขนาดเล็กไม$สามารถมองเห็น
ได. 
- ต.องมีความเชี่ยวชาญในการ
จําแนกชนิด 
- ขั้นตอนในการวิเคราะห,ยุ$งยาก 
- สภาพแวดล.อมมีผลต$อจุลินทรีย, 

  ปลา 
 
 
 
 
 
 
 

- สามารถสังเกตเห็นถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นต$อตัวปลา 
- ไ ว ต$ อ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
โดย เฉพาะการ เป ล่ียนแปลง
ทางด.านกายภาพ 
- การระบุชื่อชนิด/จําแนกชนิดทํา
ได.ง$าย 
- มีขนาดใหญ$ สังเกตด.วยตาได. 

- ส า ม า ร ถ เ ค ล่ื อน ท่ี ไ ด. ดี  จึ ง
สามารถหลบหนีภาวะมลพิษใน
แหล$งนํ้าได. 
- การเก็บตัวอย$างค$อนข.างยาก
โดยเฉพาะในแม$นํ้าท่ีลึกและนํ้า
ไหลเชี่ยว 
 
 

  พืชนํ้า - มีขนาดใหญ$ สามารถมองเห็นได.
ชัดเจนจึงทําให.ง$ายต$อการจําแนก
ชนิด 

- มี ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส น อ ง ต$ อ
ม ล ภ า ว ะ ข อ ง แ ห ล$ ง นํ้ า ไ ม$ ดี
เท$าท่ีควร 
- มีความทนทานต$อภาวะมลพิษ
ได.เพียงบางช$วง 
- ส$วนใหญ$จะพบเห็นพืชนํ้าแต$ละ
ชนิดตามฤดูกาล 

ที่มา : Hellawell (1978) 
 
5.4 สรุป 
 คุณภาพนํ้าทางชีววิทยาเป�นการบ$งช้ีคุณภาพของแหล$งนํ้าจากสิ่งมีชีวิตที่อยู$ในแหล$งนํ้า    
โดยกลุ$มสิ่ งมี ชี วิตที่สําคัญที่ นิยมนํามาใช.บ$ง ช้ีและประเมินคุณภาพนํ้า ได.แก$  แพลงก,ตอน             
สัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดิน และแบคทีเรีย เน่ืองจากกลุ$มสิ่งมีชีวิตดังกล$าวมีบทบาทสําคัญในห$วง
โซ$อาหารในแหล$งนํ้า อีกทั้งการวิถีการดํารงชีวิตก็สามารถเป�นตัวสะท.อนถึงคุณภาพนํ้าได.ดี จึงมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป�นตัวช้ีวัดทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพนํ้า ซึ่งทําการประเมินโดย
ทําการวิเคราะห,จากการพบหรือไม$พบชนิดหรือสกุลของสิ่งมีชีวิตหรือวิเคราะห,จากความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการตอบสนองทางชีวภาพต$อสารมลพิษ ซึ่งข.อมูลดังกล$าวสามารถสะท.อน
เบื้องต.นถึงคุณภาพของแหล$งนํ้าในช$วงที่ผ$านมาจนถึงปPจจุบันได.ดี นอกจากน้ียังสามารถใช.เป�นเครื่องมือ
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ในการค.นหาสาเหตุความเป�นพิษและบ$งช้ีความเสี่ยงที่จะเป�นอันตรายต$อสัตว,นํ้าและสุขภาพของมนุษย,ดจาก
สารมลพิษ ถึงแม.ว$าการวิเคราะห,คุณภาพนํ้าทางชีวภาพจะใช.ในการประเมินคุณภาพของแหล$งนํ้าได.ดี 
แต$เพื่อให.ได.ข.อมูลคุณภาพนํ้าที่ถูกต.องและครอบคลุมสภาพพื้นที่จริง จึงจําเป�นต.องมีการวิเคราะห,
และศึกษาคุณภาพนํ้าทางด.านกายภาพและเคมีควบคู$ไปด.วย เพื่อให.ข.อมูลถูกต.องและมีมาตรฐานมาก
ข้ึน 
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คําถามทบทวน 
 

1. การวิเคราะห,คุณภาพนํ้าทางชีววิทยามีความสําคัญอย$างไร 
2. จงอธิบายความหมายของแพลงก,ตอน 
3. จงอธิบายว$าเพราะเหตุใดแพลงก,ตอนจึงเหมาะสมที่ใช.เป�นดัชนีทางชีวภาพที่บ$งช้ีคุณภาพนํ้า 
4. ในแหล$งนํ้าที่มีสารอาหารมากและนํ้ามีคุณภาพตํ่าจะมีสัดส$วนของแพลงก,ตอนอย$างไรและ

แพลงก,ตอนกลุ$มใดที่จะพบในคุณภาพนํ้าประเภทน้ี 
5. การพบยูกลีนาในแหล$งนํ้าสามารถบ$งช้ีคุณภาพของแหล$งนํ้าอย$างไร 
6. จงอธิบายการใช. คะแนน AARL-PP Score ในการประเมินคุณภาพนํ้ามาพอสังเขป 
7. จงอธิบายการใช.แพลงก,ตอนมาใช.เป�นดัชนีมลพิษ (Pollution index) ของแหล$งนํ้าในตามวิธี

Palmer ,s Organic pollution index  มาพอสังเขป 
8. จงอธิบายความสําคัญของสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินในระบบนิเวศทางนํ้า 
9. เพราะเหตุใดสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินจึงสามารถเหมาะสมที่ใช.เป�นดัชนีทางชีวภาพที่

บ$งช้ีคุณภาพนํ้า 
10. การพบแมลงเกาะหินและตัวอ$อนของแมลงชีปะขาวแสดงว$าแหล$งนํ้าน้ันมีคุณภาพอย$างไร 
11. การพบริ้นนํ้าจืด และไส.เดือนนํ้าแสดงว$าแหล$งนํ้าน้ันมีคุณภาพอย$างไร 
12. จงอธิบายการใช. Bio-monitoring  Working Party  Score (BMWP Score) และคะแนน 

Average Score per Taxa (ASPT) ในการประเมินคุณภาพนํ้ามาพอสังเขป 
13. จงอธิบายวิธีการเก็บตัวอย$างสัตว,ไม$มีกระดูกสันหลังหน.าดินเพื่อวิเคราะห,หาความ

หลากหลายในการบ$งช้ีคุณภาพนํ้า 
14. จงอธิบายว$าเพราะเหตุใดหนอนริ้นนํ้าจืดจึงสามารถนํามาใช.ในประเมินคุณภาพนํ้าและใช.การ

ทดสอบสารพิษในแหล$งนํ้าได.ดี 
15. เพราะเหตุใดโคลิฟอร,มแบคทีเรียในจึงถูกนํามาใช.การเป�นแบคทีเรียดัชนีเพื่อบ$งช้ีการ

ปนเปKLอนจากอุจจาระของมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$น 
16. การตรวจพบ E coli ในแหล$งนํ้าบ$งบอกว$าแหล$งนํ้าเกิดการปนเปKLอนจากสาเหตุใด 
17. แบคทีเรียกลุ$มใดบ.างที่สามารถบ$งช้ีการปนเปKLอนของอุจจาระมนุษย,และสัตว,เลือดอุ$นในนํ้า 
18. เพราะเหตุใดจึงเลือกวิเคราะห,กลุ$มจุลินทรีย,ก$อโรคผ$านกลุ$มจุลินทรีย,ไม$ก$อโรคเพื่อประเมิน

คุณภาพนํ้าและความปลอดภัยของนํ้าต$อสุขภาพมนุษย, 
19. จงอธิบายการตรวจวิเคราะห,โคลิฟอร,มแบคทีเรีย โดยวิธี Multiple tube fermentation 

technique  (MPN test) มาพอสังเขป 
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มาตรฐานคณุภาพน้ํา 

1. มาตรฐานการระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน และทางนํ้าท่ีต�อเชื่อมกับทางนํ้าชลประทานใน
เขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน�วย ค�ามาตรฐาน (เกณฑ�กําหนสูงสุด) 
1. ความเป#นกรด-ด�าง (pH) - 6.5-8.5 
2. ความนําไฟฟ-า ไมโครไมล� / ชม. 2,000 
3. ของแข็งที่ละลายได;ทั้งหมด (TDS) มก. / ล 1,300 
4. บีโอดี (BOD5) มิลลิกรัม/ลิตร มก. / ล 20 
5. สารแขวนลอย (SS) มก. / ล 30 
6. ซัลไฟด�คิดเทียบเป#นไฮโดรเจนซัลไฟด� 
(Sulfide as H2S) 

มก. / ล 1.0 

7. ไซยาไนด�คิดเทียบเป#นไฮโดรเจน 
ไซยาไนด� (cyanide as HCN) 

มก. / ล 0.2 

8. นํ้ามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) มก. / ล 5.0 
9. ฟอร�มัลดีไฮด� (formaldehyde) มก. / ล 1.0 
10. ฟ]นอลและ/หรือครีโซลส 
(Phenol& Cresols) 

มก. / ล 1.0 

11. คลอรีนอิสระ (Free chlorine) มก. / ล 1.0 
12. ยาฆ�าแมลงและสารกัมมันตรังสี มก. / ล ไม�มีเลย 
13. สี และกล่ินที่ระบายลงสู�ทางนํ้า
ชลประทาน (Colour and Odour) 

- ไม�เป#นที่น�ารังเกียจ 

14. นํ้ามันทาร� (Tar) - ไม�มีเลย 
15. ค�าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส 40 
16. Total Kjeidahl Nitrogen (TKN) มก. / ล 35 
17. Dissolved Oxygen (DO) มก. / ล 2.0 
18. Chemical Oxygen Demand (COD) มก. / ล 100 
19. โลหะหนัก 
- สังกะสี(Zn) 
- โครเมียม(Cr) 
- อาร�เซนิค(As) 
- ทองแดง(Cu) 
- ปรอท(Hg) 
- แคดเมียม(Cd)  
- แบเรียม(Ba) 
- เซลิเนียม(Se) 
- ตะก่ัว(Pb) 
- นิเกิล(Ni) 
- แมงกานีส(Mn) 

มก. / ล  
5.0 
0.3 
0.25 
1.0 

0.005 
0.003 
1.0 
0.02 
0.1 
0.2 
5.0 



 

 

2. เกณฑ&คุณภาพน้ําที่เหมาะสมต�อการดํารงชีวิตของสัตว&น้ํา 

ลําดับ ดัชนีคณุภาพน้ํา หน�วย ระดับความเข,มข,นที่
เหมาะสม 

หมายเหตุ 

1. อุณหภูมิ (Temperature) °ซ 23-32 โดยมีการเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติและไม�มีการเปล่ียนแปลง
อย�างรวดเร็ว 

2. วามเป#นกรด-ด�าง (pH)  5-9 โดยมีการเปล่ียนแปลงในรอบวันไม�
ควรเกินกว�า2.0 หน�วย 

3. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล ต่ําสุด 3 - 
4. คาร�บอนไดออกไซด� (CO2) มก./ล สูงสุด 30 และมีออกซิเจนละลายอยู�อย�าง

เพียงพอ 
5. ความขุ�น (Turbidity) 

-ความโปร�งใส 
(Transparency) 
-สารแขวนลอย (Suspended 
solids) 

ซม.  
30-60 

สูงสุด 25 

วัดด;วยSecchi disc 

แหล�งที่มา:เอกสารวิชาการสถาบันประมงนํ้าจืดแห�งชาติฉบับที่ 75/2530 เรื่องเกณฑ�คุณภาพนํ้าเพื่อการคุ;มครอง
ทรัพยากรสัตว�นํ้าจืด** ปrจจุบันสถาบันฯเปล่ียนเป#นสํานักวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสังกัดกรมประมง 
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