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บทคัดยอ 

การศึกษาผลของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและชุมชนตอคุณภาพน้ําใน

ลํานํ้ายางกอนลงสูแมนํ้านาน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ระหวาง  พฤศจิกายน 2554 ถึง 

มกราคม 2555 โดยเก็บตัวอยางนํ้าเดือนละ 1 คร้ัง เมื่อเปรียบเทียบกับทุกพื้นที่ลํานํ้ายางไดแก สถานี

ที่ 1 (กอนที่จะไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ) และสถานีที่ 2 (ที่ไหลผานเกษตรกรรม ) และ

สถานีนํ้าที่ไหลผานชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา คาออกซิเจนละลายนํ้า ระหวาง เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 

2555 ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ ( 0.05) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 8.78 mg/l ของ

พื้นที่ลํานํ้ายางทั้ง 3 สถานีที่ไหลผาน คาแอมโมเนีย และของแข็งละลายน้ํา มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งที่ (0.01) เทากับ 0.66, 1.19 และ 1.71 

มิลลิกรัมตอ ลติร  ตามลําดับ และคาเฉลี่ยของแข็งละลายน้ํา เทากับ 43.82 , 45.26 และ 47.09 

มิลลิกรัมตอลติร ตามลําดับ 

คาความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี  (BOD) และคาของแข็งแขวนลอย  (SS) ทั้ง 3 เดือน  

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.05) ของพื้นที่ลํานํ้ายางทั้ง 3 สถานีที่ไหลผาน

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 5.13, 5.70, 6.53 และ 0.39, 0.89, 1.60 mg/l ตามลําดับ คา ฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัส(PO4
3—P)   ในลํานํ้ายาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.43, 0.93, และ1.43 mg/l ตามลําดับ  ความเปน

กรด–เบส และอุณหภูมิของนํ้าในลํานํ้ายาง ทั้ง 3 เดือน พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 6.97 และ 

21.82 oC ตามลําดับ ในพื้นที่ที่ไหลผานชุมชน การนําไฟฟาของนํ้า พบวาไมมีความแตกตางกันที่

ระดับนัยสําคัญ (0.05) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 77.80, 83.29 และ 109.89 µS/cm ตามลําดับ 
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ดังน้ัน การใชประโยชนจากที่ดินทั้งเกษตรกรรมและชุมชน จะทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อม

โทรมลง ควรที่จะไมปลอยสารปนเปอนจากเกษตรกรรมและชุมชนลงสูลําน้ํายาง เพื่อรักษาคุณภาพ

นํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภคไดตลอดไป   

 

Abstract 
 

The study on the effect of land uses for agriculture and rural community on 
water quality in Nam Yang river prior entering the Nan River, Pha Ka sub-district, 
Tha Wang Pa district, Nan province was carried out during November, 2011 until 
January,2012. Water samples were collected once a month over 3 months at the 
upstream location and at the location after passing the agriculture area and at the 
community area. 

The study showed that DO values in 3 months were significantly different (α 
= 0.05) with the maximum value of 8.78 mg/l at the community area. Also, the DO 
values were not significantly different at 3 locations of Nam Yang values. The 
amount of NH3 and dissolved solids (DS) in 3 month were not significantly different 
but were significantly different (α = 0.01) at 3 locations with the NH3 of 0.66, 1.19 
and 1.71 mg/l, respectively and with the values of DS of 43.82, 45.26 and 47.09 mg/l, 
respectively. The amount of BOD and suspended solids (SS) over 3 months were 
significantly different but were significantly different over 3 locations with the BOD 
values of 5.13, 5.70 and 6.53 mg/l, respectively and with the SS value of 0.39, 0.89 
and 1.60 mg/l, respectively. The amount of PO4-P values were significantly different 
depending on the time and location of sampling with 0.43, 0.93 and 1.43 mg/l, 
respectively. The pH and temperature of water in Nam Yang over 3 months with the 
maximum pH value of 6.97 and temperature of 21.82 0C, particularly at community 
area. The values of conductivity over 3 month were not significantly different (α = 
0.05) with the values of 77.80, 83.29 and 109.89 µs/cm, respectively. 

In conclusion land uses for agriculture and community could degrade water 
quality. Pollutants from agriculture and community in Nam Yang should be 
minimized in order to conserve water quality for consumption. 

 

คําสําคัญ (Keywords) : การใชที่ดิน ( Land Uses) เกษตรกรรม  (Agriculture), ชุมชน  (Rural 

Community), คุณภาพนํ้า (Water Quality), ลํานํ้ายาง  (Nam Yang Stream), 
 

บทนํา 

น้ําเปนสิ่งที่สําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะ

มนุษยมีความเกี่ยวของกับนํ้าโดยตลอดทั้งทางดาน ประเพณี วัฒนธรรม เกษตรกรรม ดานเศรษฐกิจ

และสังคม  การใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ มีผลตอคุณภาพนํ้าผิวดินทั้ง ทางตรงและทางออม

อยางหลีกเลี่ยงไมได อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีแมนํ้านานที่ไหลผานเปนหลักไดมีการใช

ประโยชนในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมาย และยังมีลุมนํ้าหลายสายที่เปนลุมนํ้ายอยเพื่อหลอ
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เลี้ยงมนุษยใหไดใช ซึ่งความสําคัญและความจําเปนระหวางมนุษยกับนํ้าจึงมีความเกี่ยวเน่ืองกัน

อยางขาดไมได  

พื้นที่ศึกษาตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีลํานํ้ายาง ซึ่งเปนลํานํ้าสาขาของแมนํ้า

นาน ที่มีความสําคัญอยางมากตอชุมชนในตําบลปาคา ลําน้ํายางมีการไหลผานทั้งชุมชน และไหล

ผานพื้นที่เกษตรเปนสวนใหญ กอนที่จะไหลไปบรรจบรวมกับแมนํ้านาน ที่บริเวณชุมชนบานตน

ฮาง และชุมชนบานสบยาง  มีการใชประโยชนทั้งดานเกษตรกรรม การบริโภคอุปโภค และอ่ืน ๆ 

จากการสํารวจเบื้องตน  บริเวณเกษตรกรรมที่ลํานํ้ายางไหลผาน  พบวามีการใชประโยชน

ที่ดินเพื่อการปลูกพืชไร พืชสวน และนาขาว  และชุมชนที่อยูอาศัยที่มีการระบายนํ้าลงสูแมนํ้านาน  

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ้าในลํานํ้ายางเมื่อไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมและ

พื้นที่ชุมชน  กอนไหลลงสูแมนํ้านาน ต้ังแตบริเวณนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่

เกษตรกรรมและชุมชน ถึงบริเวณนํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร  

 

วิธีการวิจัย 

 สถานที่ / พื้นที่ศึกษา ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในลําน้ํายางกับชวงที่

ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนในกิจกรรมตาง ๆ  ของลํานํ้ายาง  ตําบลปาคา  อําเภอทาวังผา  

จังหวัดนาน   

 วิธีการและแผนการดําเนินการศึกษา ไดมีการศึกษาตามขั้นตอนตอไปน้ี  

1)  เลือกพื้นที่ศึกษาและกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 

   การเลือกพื้นที่ศึกษาและกําหนดจุดเก็บตัวอยาง   ที่เปนตัวแทนของแหลงนํ้าที่ไหล

ผานในพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของชุมชนในลํานํ้ายาง  ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัด

นาน  

 จํานวน  6 สถานี ในพื้นที่แมนํ้ายาง (ภาพที่ 1)  คอื  

สถานีที่ 1  (Y1)   นํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน 

สถานีที่ 2  (Y2)   นํ้าที่ไหลผานฝายนํ้ายาง 

สถานีที่ 3  (YA3) นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร  

สถานีที่ 4  (YD4) นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานตนฮาง 

สถานีที่ 5  (YD5) นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง 

สถานีที่ 6  (YA6) นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร 
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ภาพที่ 1 

ตําแหนงที่ต้ังอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

และตําแหนงที่ต้ังสถานีเก็บตัวอยางนํ้าในลํานํ้ายาง  

ตําบลปาคา  อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พ.ศ. 2554 

 

 

 

ที่มา ดัดแปลงจาก www.fisheries.go.th/if-nan/web2/...vnan.jpg (2553) 

อําเภอทาวังผา 

แผนท่ีจังหวัดนาน แผนท่ีประเทศไทย 

จุดเก็บตัวอยางน้ํา 

จํานวน  6 สถาน ี  คือ 

[Y1]   สถานีที่ 1   

[Y2]   สถานทีี ่2   

[YA3] สถานีที่ 3   

[YD4] สถานีที่ 4   

[YD5] สถานีที่ 5   

[YA6] สถานีที่ 6   

 

ลํานํ้ายาง แมนํ้านาน 

http://www.fisheries.go.th/if-nan/web2/...vnan.jpg�
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2)  ระยะเวลาในการเก็บตัวอยาง 

  การเก็บตัวอยางน้ําในลําน้ํายางที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ตําบลปาคา 

อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน  นาน ระหวาง  พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 255 5 โดยเก็บตัวอยางนํ้า

เดือนละ 1 คร้ัง 

3)  พารามิเตอรที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด 9 พารามิเตอร ประกอบดวย 

  อุณหภูมิของนํ้า  (องศาเซลเซยีส) การนําไฟฟา (EC, ไมโครซเิมนตอเซนติเมตร), ความเปน

กรด-เบส (pH), ของแข็งละลายน้ํา (DS) ของแข็งแขวนลอย (SS, mg/l,) ออกซเิจนละลายนํ้า (DO, 

mg/l)  ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD, mg/l)  แอมโมเนีย – ไนโตรเจน (NH3-N, mg/l) 

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4
3—P, mg/l) การวิเคราะหคุณภาพนํ้า ตามวิธีของ  Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater Analysis, (APA, AWWA & WEF, 1998)   

  

ผลการศึกษา 

 จากการสํารวจขอมูลของผูศึกษาในแมนํ้ายางที่ไหลผานเกษตรกรรม  พบวามีการใช

ประโยชนที่ดินในริมลํานํ้ายางในการ ปลูกพืชไร  การปลูกพืชสวน และนาขาว ลํานํ้ายางที่ไหลผาน

ชุมชน  พบวามีการไหลผานชุมชนจํานวน 2 ชุมชนดวยกัน ไดแก ชุมชนบานตนฮาง และชุมชน

บานสบยาง  และมีการเลี้ยงสัตวในครัวเรือนดวย  กอนที่นํ้าจะไหลลงสูแมนํ้านานตอไป 

    

ความเปนกรด – เบส  

  คาเฉลี่ยความเปนกรด-เบส ของเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม และมกราคม , ในนํ้าที่

ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ,  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร ,  และที่ไหล

ผานพื้นที่ชุมชน  โดยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 5.98, 6.12,  และ 5.91 ของสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอน

เขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน   มีคาสูงที่สุดเทากับ 7.13,  ของสถานีที่ 6 นํ้าที่

ไหลผานพื้นที่เกษตร , 6.82 ของสถานีที่ 5 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง  และ 7.31 ของ

สถานีที่ 6  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร ตามลําดับ 
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ภาพที่ 2 

ความเปนกรด – เบส  ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 

 
 

การนําไฟฟา 

  คาการนําไฟฟา ของเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม และมกราคม, โดยมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

เทากับ 73.58 ไมโครซเิมนตอเซนติเมตร ของ สถานีที่ 2  นํ้าที่ไหลผานฝายนํ้ายาง , 78.91 ไมโครซิ

เมนตอเซนติเมตร ของสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน

,  และ 80.70 ไมโครซเิมนตอเซนติเมตร ของสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่

เกษตรกรรมและชุมชน   มีคาสูงที่สุดเทากับ 83.65, 179.00  และ 173.25 ไมโครซเิมนตอเซนติเมตร 

ของสถานีที่ 6  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร ตามลําดับ 
 

ภาพที่ 3 

การนําไฟฟา  ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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อุณหภูมิของนํ้า 

 อุณหภูมิของนํ้าในลํานํ้ายาง ของเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม และมกราคม , โดยมี

คาเฉลี่ย ตํ่าสุดเทากับ 19.23 องศาเซลเซียส ของสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผาน

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน , 17.18 องศาเซลเซยีส ของ สถานีที่ 2  นํ้าที่ไหลผานฝายนํ้ายาง , และ

19.39 องศาเซลเซียส ของสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรม   มีคา

สูงที่สุดเทากับ 21.98, 22.68  และ 22.13 องศาเซลเซียส ของสถานีที่ 6  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร  

ตามลําดับ 

ภาพที่ 4 

อุณหภูมิของนํ้า  ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 

 

 
 

ของแข็งละลายนํ้า   

 ของแข็งละลายน้ํา มีคา เฉลี่ย ตํ่าสุดเทากับ 43.69 มิลลิกรัมตอลิตร ของ เดือน

พฤศจิกายน ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน , 44.09 

มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 1 และ 43.71 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน มกราคม 

ในสถานีที่ 1 เชนเดียวกนั  

  คาสูงที่สุดเทากับ 47.15 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 6  นํ้าที่

ไหลผานพื้นที่เกษตร , 47.53  มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 6  เชนเดียวกนั, และ 

46.59 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม  ในสถานีที่ 5 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง  

(ภาพที่ 2) ตามลําดับ 
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    จากคาของแข็ง ละลายนํ้าในลํานํ้ายางทุกสถานีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ของการ

เก็บตัวอยาง ทั้ง 3 เดือน อาจเปนเพราะในวันที่เก็บตัวอยาง ปริมาณนํ้าลดลง และอยูในชวงการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตการเกษตรกรรม  จากน้ันก็ปรับพื้นที่เพื่อทําการเกษตรอยางอ่ืนตอ และมีการสูบนํ้าไป

ใชดวย  จึงอาจเกดิการ ชะลางสิ่งตางๆ ลงแหลงนํ้า  

ภาพที่ 5 

ของแข็งละลายนํ้า  ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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ของแข็งแขวนลอย 

   ปริมาณของแข็งแขวนลอยในลําน้ํายาง  มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุดเทากับ 0.39 มิลลิกรัมตอ

ลติร ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรม

และชุมชน, 0.39 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 1 และ 0.39 มิลลิกรัมตอลิตร ของ

เดือนมกราคม ในสถานีที่ 1 เชนเดียวกนั  

  คาสูงที่สุดเทากับ 2.01 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 5 นํ้าที่

ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง, 1.51  มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 6  นํ้าที่ไหล

ผานพื้นที่เกษตร, และ 1.52 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม  ในสถานีที่ 6 เชนเดียวกนั  

(ภาพที่ 3) ตามลําดับ 

    คาของแข็งแขวนลอยมีคาสูงสุดในสถานีที่ 5 ของเดือนพฤศจิกายน อาจเน่ืองจาก

เปนชวงการเก็บเกี่ยวผลจากการเกษตร  และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในแตละสถานีมีการเตรียมพื้นที่

เพาะปลูก ประกอบกับกอนหนาน้ันมีฝนตกกอนที่จะมีการเก็บตัวอยางนํ้า และจุดเก็บตัวอยางใกล

กับสถานที่เพาะปลูกอาจทําใหเกิดการชะลางของแข็งแขวนลอยลงสูแหลงน้ํา 
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ภาพที่ 6 

ปริมาณคาของแข็งแขวนลอย  ในลําน้ํายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 2 3 4 5 6

พฤศจกิายน

ธันวาคม

มกราคม

ป
รมิ

าณ
คา

ขอ
งแ

ขง็
แข

วน
ลอ

ย 
(m

g/
l)

สถานีเก็บตัวอยาง

 
 

ออกซิเจนละลายนํ้า 

  ออกซิเจนละลายนํ้าในลํานํ้ายาง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 7.46 มิลลิกรัมตอลิตร ของ

เดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน , 

7.46 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม  ในสถานีที่ 1 และ  7.15 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน

มกราคม ในสถานีที่ 2 นํ้าที่ไหลผานฝายนํ้ายาง   คาสูงที่สุดเทากับ 8.35 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน

พฤศจิกายน ในสถานีที่ 6  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร , 9.53 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ใน

สถานีที่ 6 และ 10.35 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม  ในสถานีที่ 6 เชนเดียวกนั (ภาพที่ 4)  

    พบวาคาเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ํา มีคาเพิ่มขึ้นในแตละสถานีที่นํ้าไหลผาน

เล็กนอย  อาจเน่ืองจากจุดเก็บตัวอยางมีความใกลเคียงกัน ประกอบกับใกลสถานที่เพาะปลูก และติด

กับชุมชน อาจทําใหเกิดการชะลางสารอินทรียลงสูแหลงลํานํ้ายางในแตละเดือน 
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ภาพที่ 7 

ปริมาณคาออกซิเจนละลายนํ้าในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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ปริมาณคาความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี 

  คาปริมาณความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี  มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 4.93 มิลลิกรัม

ตอลติร ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 2 นํ้าที่ไหลผานฝายนํ้ายาง,  4.80 มิลลิกรัมตอลิตร ของ

เดือนธนัวาคม ในสถานีที่ 2 เชนเดียวกนั และ  5.38 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน มกราคม ในสถานีที่ 

1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ,  คาสูงที่สุดเทากับ 6.73 

มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 4  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ ชุมชนบานตนฮาง,  6.19 

มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 5 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง  และ 7.93 

มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม  ในสถานีที่ 6 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร (ภาพที่ 5) ตามลําดับ 

   พบวาคาเฉลี่ยของออกซิเจนละลายน้ํา มีคาเพิ่มขึ้นในแตละสถานีที่นํ้าไหลผาน

เล็กนอย  อาจเน่ืองจากจุดเก็บตัวอยาง มีปริมาณน้ําลดลงอยางมา ประกอบ กับมีการสูบนํ้าไปใชทั้ง

ชุมชนและเกษตรกรรม อีกทั้งฝนก็ไมตก กอนวันเก็บตัวอยางจึงไมมีการชะลางอินทรียวัตถุลงสู

แหลงนํ้า 
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ภาพที่ 8 

ปริมาณคาความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี ในลําน้ํายาง  

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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ปริมาณคาแอมโมเนีย – ไนโตรเจน 

  คาปริมาณแอมโมเนีย – ไนโตรเจน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 0.42 มิลลิกรัมตอลิตร

ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและ

ชุมชน, 0.10 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 4  นํ้าที่ไหลผานพื้นที่ ชุมชนบานตน

ฮาง,  และ 0.42 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม  ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอน

ผานพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน, คาสูงที่สุดเทากับ 1.54 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนพฤศจิกายน ใน

สถานีที่ 6 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร,  0.70 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน ธนัวาคม ในสถานีที่ 5 นํ้าที่

ไหลผานพื้นที่ชุมชนบานสบยาง  และ 1.55 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน มกราคม ในสถานีที่ 6 นํ้าที่

ไหลผานพื้นที่เกษตร (ภาพที่ 6) ตามลําดับ 

    สวนปริมาณแอมโมเนีย ในลํานํ้ายางมีคาสูงขึ้นเร่ือยๆ ในสถานีที่ 1 ถึง 6 ของการ

เก็บตัวอยางเปนชวงของเดือนพฤศจิกายนมีการเก็บเกี่ยว  และเดือนมกราคมเปนการเตรียมตัวปลูก

พืชชนิดอ่ืนตอ  โดยชาวเกษตรกรรมมีการสูบน้ําไปใช และชุมชนมีการทิ้งน้ําที่มีสารปนเปอน อาจ

เน่ืองจากอินทรียวัตถุที่ถูกชะลางมากับนํ้าที่ ทําใหเกิดแอมโมเนียเพิ่มขึ้นในแหลงนํ้า  
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ภาพที่ 9 

ปริมาณคาแอมโมเนีย – ไนโตรเจน ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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 ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส 

 ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส ในลํานํ้ายาง มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดเทากับ 0.45 มิลลิกรัมตอลิตร 

ของเดือนพฤศจิกายน ในสถานีที่ 1 ในนํ้าที่ไหลกอนเขาฝายและกอนผานพื้นที่เกษตรกรรมและ

ชุมชน, 0.44 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนธนัวาคม ในสถานีที่ 1 และ 0.42 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือน

มกราคม  ในสถานีที่ 1 เชนเดียวกนั คาสูงที่สุดเทากับ 1.58 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนพฤศจิกายน 

ในสถานีที่ 6 นํ้าที่ไหลผานพื้นที่เกษตร, 1.57 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนธนัวาคม ในสถานีที่ 6 และ 

1.56 มิลลิกรัมตอลิตร ของเดือนมกราคม ในสถานีที่ 6 เชนเดียวกนั (ภาพที่ 7) ตามลําดับ 

    สวนปริมาณฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส  ที่มีการเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอจากสถานีที่ 1 

ถึง 6 ทั้งกอนไหลผานและไหลผานพื้นที่เกษตรและชุมชน อาจเน่ืองจาก ปริมาณนํ้าลดลง และ

กระแสนํ้าเร่ิมหยดุไหล ทําใหเกิดความเขมขน 
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ภาพที่ 10 

ปริมาณคาฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส ในลํานํ้ายาง   

ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

  จากการวิเคราะห ผลของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและชุมชนตอคุณภาพ

นํ้าในลํานํ้ายาง มีสถานภาพคุณภาพดี   โดยปริมาณคาเฉลี่ยของความเปนกรด – เบส, การนําไฟฟา 

และ อุณหภูมิ มีความสม่ําเสมอและการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ถึงแมวาจะพบคา เฉลี่ยของแข็ง

ละลายนํ้า ( DS), ของแข็งแขวนลอย ( SS), ออกซเิจนละลายนํ้า ( DO), ความตองการออกซิเจนทาง

ชีวเคมี ( BOD) และปริมาณคาเฉลี่ยของฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส  (PO4
3—P)  จะมีปริมาณคาเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในแตละจุดที่นํ้าไหลผาน ของแตละเดือนแตก็ไมแตกตางกันมากนัก  อาจเน่ืองมาจาก

ในแตละเดือนที่นํ้าไหลผาน มีสภาพการใชนํ้าใกลเคียงกันทั้งชุมชนและเกษตรกรรม  

  สวนปริมาณคาเฉลี่ยของแอมโมเนีย – ไนโตรเจน พบวาปริมาณคา เฉลี่ยมีความผันผวน  

โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน และมกราคม ในแตละจุดที่นํ้าไหลผานพื้นที่เกษตรและชุมชนมีการ

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ คลายคลึงกันอาจเปนเพราะชวงการเก็บเกี่ยวและการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชชนิดอ่ืนดวย 

การทิ้งน้ําที่มีสารปนเปอนจากชุมชนบาง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงแบบผันผวนมาก 

 

 ขอเสนอแนะ 

1)  ควรระมัดระวังในการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลํานํ้ายาง ซึ่งปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่พืชไร และพืชสวนโดยสวนมาก  ซึ่งอาจจะสงผลตอคุณภาพนํ้า 
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2) ควรใชผลการศึกษานี้เปนแนวทางในการศึกษาการใชประโยชนที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และที่อยูอาศัยที่มีผลตอคุณภาพนํ้า  และใชเปนแนวทางการอนุรักษนํ้าในพื้นที่ลํานํ้า

ยางตอไป 
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