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บทคัดยอ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางของแข็งแขวนลอยกับสารอาหาร (NO3
–-N, NH3-N และ PO4

3--P) ใน

ลําน้ําแมแคม อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  จากการเก็บตัวอยางน้ํา 9 สถานี ตลอดความยาวของลําน้ําแมแคม 

พบวา ปริมาณของแข็งแขวนลอย  มีคาพิสัยเทากับ 4.06 – 266.00 mg/l โดยมีคาเฉลี่ยในชวงปริมาณน้ํานอย 

(พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556) มีคาเฉลี่ย 19.09 mg/l ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ยกเวน ชุมชนนาแหลม ชุมชนสวรรคนิเวศ และชุมชนเชตวัน มีคาเฉล่ีย 27.10, 28.18 

และ 51.05 mg/l ตามลําดับ มีคาเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําดังกลาว  สวนในชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคม และ 

กันยายน 2555) มีคาเฉล่ีย 195.48 mg/l ซ่ึงเปนคาท่ีเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ

สัตวน้ํา ยกเวน ปาชุมชนนาแคม 1 มีคาเฉล่ีย 23.5 mg/l ท่ีมีคาไมเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําดังกลาว สวนปริมาณ

สารอาหาร ในชวงปริมาณน้ํานอย และน้ํามาก NO3
–-N มีคาพิสัย 0.07–2.12 mg/l โดยมีคาเฉลี่ย 0.96 และ 2.04 

mg/l ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 สวนปริมาณ NH3-N มีคาพิสัย 

0.07–3.83 mg/l โดยมีคาเฉล่ีย 1.43 และ 0.85 mg/l ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทที่ 5 และปริมาณ PO4
3--P มีคาพิสัย 0.001–0.139 mg/l โดยมีคาเฉลี่ย 0.047 และ 0.055 mg/l ตามลําดับ 

ซ่ึงเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา   

 ความสัมพันธระหวางของแข็งแขวนลอยกับสารอาหาร (NO3
–-N, NH3

+-N และ PO3-
4-P) ในลําน้ําแม

แคม ในชวงปริมาณน้ํานอย โดยของแข็งแขวนลอย (x) กับ NO3
–-N (y) มีความสัมพันธ y=0.0397x-0.205 

(R²=0.916) กับ NH3-N (y) มีความสัมพันธ y=0.0916x-0.03169 (R²=0.9102) และกับ PO4
3--P (y)                    

มีความสัมพันธ y=0.0034x-0.0182 (R²=0.905) และ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ

สารอาหาร NO3
–-N และ PO4

3--P ในชวงปริมาณน้าํมาก โดยของแข็งแขวนลอย (x) กับ NO3
–-N (y) มี

ความสัมพันธ y=0.0112x-0.1395 (R²=0.778) และ กับ PO4
3--P (y) มีความสัมพันธ y=0.0004x-0.00299 

ความสัมพนัธระหวางปริมาณของแขง็แขวนลอยกับสารอาหาร 
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(R²=0.659) แตไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ ( =0.05) กับ  NH3-N และพบวา ในชวงปริมาณน้ํานอย 

ของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธกับสารอาหาร (NO3
–-N, NH3-N และ PO4

3--P) มากกวา ชวงปริมาณน้ํามาก 

1 เทา ดังนั้นถาควบคุมปริมาณของแข็งแขวนลอยในลําน้ําได ก็อาจสามารถควบคุมสารอาหารในลําน้ําไดดวย

เชนกัน 

Abstract 

The study on the relationship between suspended solids (SS) and nutrients (NO3
–-N, NH3-N and 

PO4
3--P) in Maekham river, Mueng district Phrae, Phrae, province was carried out at 9 sampling stations 

along Maekham river. The results showed the amount of suspended solids ranging from 4.06–266.00 mg/l 

with the average value during low flow in November 2012 and January 2013 of 19.09 mg/l which was 

within the water standard value of water quality suitable for aquatic life. However, at Nalaem, Sawanniwes 

and Chetawan Community, the average SS values were 27.10, 28.18 and 51.05 mg/l, respectively, which 

was above the water quality standard. The SS values during high flow in July and September, 2012 were 

average at 195.48 mg/l which wasmuch higher thanthe standard value except at Nakham community forest 

which had the average values were 23.5 mg/l. On the other hand, the nutrient values during low flow and 

high flow had the range of NO3
–-N of 0.07–2.12 mg/l with the average values of 0.96 and 2.04 mg/l, 

respectively, which was below the standard of class 4 surface water quality. The amount of NH3-N had the 

range of 0.07–3.83  mg/l with the average values of 1.43 and 0.85 mg/l, respectively, which was also within 

the standard of class 5 surface water quality. However, the amount of PO4
3--P had the ranged for 0.001–

0.139 mg/l with the averaged of 0.047 and 0.055 mg/l, respectively, which was over the standard value of 

water quality for aquatic life. 

The relationship between SS and nutrients in Maekham river during low flow were statistically and 

significantly correlated in a linear manner with R2=0.916, 0.9102, and 0.905 for NO3
–-N, NH3-N and     

PO4
3--P, respectively. During high flow the relationship between SS and NO3

–-N and PO4
3--P were linearly 

manner with R2 of 0.778 and 0.659, respectively. However, there was no statistical correlation between SS 

and NH3-N. The SS and nutrient values were 1 fold better correlated during low flow than high flow. 

Therefore, by controlling the amount of SS will enable to control the amount of nutrient in the river. 

คําสําคัญ:  ของแข็งแขวนลอย, สารอาหาร, ไนเตรท, แอมโมเนีย, ฟอสเฟต, ลําน้ําแมแคม, ชวงปริมาณน้ํามาก,  

ชวงปริมาณน้ํานอย 

 



8   THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
 

120 
 

th 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 ลําน้าํแมแคม  อําเภอเมือง จังหวัดแพร  เปนลําน้าํทีมี่ความสําคัญของจังหวัดแพร  ไหลผานพืน้ที่       

ท่ีเปนปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ในเขต บานแมแคม และ บานนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน ซึ่งเปนหมูบานที่เปนที่ตั้ง

ของศูนยพุทธเกษตรในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ

ประกอบภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระภิกษุเณรของจังหวัดแพร กวา 500 – 600 รูป ของโรงเรียนพุทธ

โกศัยวิทยา จังหวัดแพร  อีกทั้งยังเปนแหลงน้ําที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมชองชาวบานและพื้นที่ชุมชนเมือง

ในเขตเทศบาล เมืองแพร กอนจะไหลลงสูแมน้ํายม ดังนั้น เพื่อใหไดความสัมพันธระหวางปริมาณของแข็ง

แขวนลอยท่ีเกิดจากการพังทลายของดินและการท้ิงส่ิงปฏิกูลของเสียลงในลําน้ํากับปริมาณสารอาหารในลํ้าน้ํา 

ใหมีความเดนชัดยิ ่งขึ้น จึงไดศึกษา ความสัมพันธระหวางของแข็งแขวนลอยกับสารอาหาร (ไนเตรท – 

ไนโตรเจน แอมโมเนีย – ไนโตรเจน และฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส) ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมือง จังหวัดแพร  

เนื่องจากเปนลําน้ําท่ีมีความสําคัญของจังหวัดแพร รวมระยะทางกวา 35 กิโลเมตร  และไหลผานพื้นท่ีท่ีเปนปา

ไมท่ีอุดมสมบูรณในเขต บานแมแคมและบานนาคูหา ตําบลสวนเข่ือน ซ่ึงเปนหมูบานท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยพุทธ

เกษตรในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกอบภัตตาหาร

เพลพระราชทานถวายพระภิกษุเณรของจังหวัดแพร กวา 500 – 600 รูป ของโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัด

แพร อีกท้ังยังเปนแหลงน้ําท่ีไหลผานพื้นท่ีเกษตรกรรมชองชาวบานและพื้นท่ีชุมชนเมืองในเขตเทศบาล เมือง

แพร กอนจะไหลลงสูแมน้ ํายม  ดวยการใชประโยชนทีด่ินที่หลากหลาย เปนเหตุใหคุณภาพน้ ํามีการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ของแข็งหรือของแข็งแขวนลอยในน้ํา ตลอดถึงสารอาหารตาง ๆ ที่ปะปนอยูในลําน้ํา

เปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาความสัมพันธของปริมาณของแข็งแขวนลอย     กับ

ปริมาณสารอาหารในน้ํา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของลําน้ําแม

แคมใหอํานวยประโยชนและสามารถใชไดอยางยั่งยืนตอไป 

วตัถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาของแข็งแขวนลอยและสารอาหาร ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมือง จังหวัดแพร  

 2.เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางของแข็งแขวนลอยกับสารอาหารในลําน้ ําแมแคม อําเภอเมือง                    

      จังหวัดแพร   

วธิกีารศึกษา 

การเลือกพืน้ท่ีศกึษา 

 ไดเลือกลําน้ําแมแคม อําเภอเมือง จังหวัดแพร  ครอบคลุมตลอดความยาวลําน้ํา เนื่องจากเปนลําน้ําท่ีมี

ความสําคัญ ผานพื้นที่ทั้งพื้นที่ปาไม พื้นทีเ่กษตร และพืน้ชุมชนเขตเทศบาลเมืองแพร โดยการเลือกจุดเก็บ

ตัวอยางน้ํานั้น พิจารณาจากลําน้ําที่ไหลผานพื้นที่บริเวณปาไม เกษตรกรรม และชุมชน  มาประกอบในการ

เลือกสถานีเก็บตัวอยางน้ําในภาคสนาม ซึ่งสามารถกําหนดสถานีเก็บตัวอยางน้ําได 3 กลุม 9 สถานี (ภาพที่ 1 
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และ ตารางที่ 1) ไดแก กลุมท่ี 1 สถานีท่ีไหลผานพื้นที่บริเวณปาไม (3 สถานี) กลุมท่ี 2 สถานีที่ไหลผานพื้นที่

เกษตรกรรม (3 สถาน)ี และกลุมท่ี 3 สถานีท่ีไหลผานพื้นท่ีชุมชน (3 สถาน)ี    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 สถานีเก็บตวัอยางน้ําในลําน้ําแมแคม พ.ศ.2555 – 2556 

 

 ตารางท่ี 1 ท่ีตัง้สถานีเก็บตัวอยางและระยะทางหางจากปากแมน้ํา (กิโลเมตร) ของลําน้ําแมแคม  

    อําเภอเมือง  จังหวัดแพร   พ.ศ. 2555 

สถานี ตําบล พื้นท่ี 
ระยะทางจากปากแมน้ํา

(กิโลเมตร) 

KS 01 สถานีปาชุมชนนา

แคม 1 

สวนเขือ่น ปาไมเขตตนนํ้า 35.0 

KS 02 สถานีปาชุมชนนา

แคม 2 

สวนเขื่อน ปาไมเขตตนนํ้า 30.8 

KS 03 สถานีปาชุมชนนา

คูหา 

สวนเขือ่น ปาไมเขตตนนํ้า 26.0 

KS 04 สถานีบานสวนเขื่อน สวนเขือ่น เกษตร 24.0 
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สถานี ตําบล พื้นท่ี 
ระยะทางจากปากแมน้ํา

(กิโลเมตร) 

KS 05 สถานีบานถิ่น บานถิ่น เกษตร 20.1 

KS 06 สถานีบานทุงนํ้าใส เหมืองหมอ เกษตร 17.0 

KS 07 สถานีชมุชนนาแหลม ทุงกวาว ชุมชน 4.0 

KS 08 สถานีชมุชนสวรรค

นิเวศน 

ทุงกวาว ชุมชน 2.0 

KS 09 สถานีชมุชนเชตวัน 

 (ปากลํานํ้าสบแมนํ้ายม) 

ในเวียง ชุมชน 0.0 

หมายเหตุ KS   คือ   รหัสของแตละสถานีที่เก็บตัวอยางนํ้า 

วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา 

เก็บตัวอยางท่ีกึ่งกลางความกวางและความลึกของลําน้ําแมแคม ในแตละสถานีเก็บตัวอยางน้ํา โดยใช

เครื่องมือเก็บตัวอยางน้ํา (water sampler) โดยวิธีเก็บแบบจวง (grab sample) เพื่อใชเปนตัวแทนของน้ําสถานี

นั้นๆ  โดยตัวอยางท่ีเก็บจะวิเคราะหของแข็งแขวนลอยและสารอาหาร ไดแก ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-

ไนโตรเจน และฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส  

ตัวอยางน้ําที่เก็บในแตละสถานี จําเปนตองรักษาสภาพกอนนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพื่อ

รักษาคุณสมบัติบางประการของตัวอยางน้าํใหมีสภาพใกลเคียงกับสภาพทีเ่ปนอยูตามปกติมาทีสุ่ด ซึง่การ

รักษาสภาพตัวอยางน้ํามี 2 วิธีดังนี้ 

- การแชเย็นตัวอยางน้ําไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  ใชน้ําแข็ง เพื่อเปนการลดหรือยับยั้งการ

ทํางานของจุลินทรียไวช่ัวคราวและทําใหกระบวนการทางกายภาพและเคมีเกิดไดชาลง 

- การเติมสารเคมี เพือ่รักษาสภาพตัวอยางน้ํา โดยใชกรดกํามะถันเขมขนเปนสารเคมีเพือ่รักษา

สภาพตัวอยางน้ําที่ใชวิเคราะห ไนเตรท-ไนโตรเจนและแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  และกรดไฮโดรคลอริค

เขมขนเพื่อรักษาสภาพตัวอยางน้ําที่ใชวิเคราะห ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส เพื่อใหตัวอยางน้ํามีคา ความเปน กรด-

เบส  ต่ํากวา 2 ทั้งนี้ปองกันการดูดซับปริมาณสารที่ตองการวิเคราะหที่ผิวภาชนะ ปองกันการตกของแข็ง และ

ยับยั้งการทํางานของจุลินทรียอีกทางหนึ่ง โดยใชควบคูกับการแชเย็นตัวอยางน้ําท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
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ระยะเวลาท่ีศกึษา               

 เก็บตัวอยางน้ํา 9 สถานี ตลอดความยาวของลําน้ํา จํานวน 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เดือนกรกฏาคม 2555  คร้ังท่ี 

2 เดือนกันยายน 2555 เพื่อใชเปนตัวแทนในชวงปริมาณน้ํามาก ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2555  และคร้ังท่ี 4 

เดือนมกราคม 2556 เพื่อเปนตัวแทนในชวงปริมาณน้ํานอย 

วธิกีารวเิคราะห 

 นําตัวอยางน้ําไปวิเคราะหทางกายภาพและเคมีที่หองปฏิบัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียน

พุทธโกศัยวิทยา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA, WEF (1998)                 

มีรายละเอียดดังนี้ 

การวเิคราะหปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน  

 วิเคราะหปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน โดยวิธีแคดเมียนรีดักชัน่ (cadmium reduction method) 

เติมสารละลายแอมโมเนียคลอไรด ไดโซเดียม เอทธิลีนไดเอมีนเตตระอะซะเตรท 75 มิลลิลิตร ลงในน้ํา

ตัวอยาง 25 มิลลิลิตร คนใหผสมกัน เทลงในคอลัมน ปลอยใหน้ ําตัวอยาง (ขณะนี ้มีปริมาตรรวม                 

100 มิลลิลิตร) ไหลผานคอลัมนในอัตร 7-10 มิลลิลิตรตอนาที ท้ิงน้ํา 25 มิลลิลิตร แรกทีก่รองได แลวเก็บน้ํา

ตัวอยาง 50 มิลลิลิตรตอมา เพื่อนําตัวอยางน้ํามาสรางสี จากนั้นวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 543     

นาโนเมตร  ภายใน 10 นาที ถึง 2 ช่ัวโมงโดยใชน้ํากล่ันเปนแบลงค (Blank) อานคาไนเตรทจากราฟมาตรฐาน 

การวเิคราะหปริมาณ แอมโมเนยี-ไนโตรเจน    

 วิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนโดยวิธีเนสเลอไรเซซัน่ (Nesslerization method) ตวงน้ํา

ตัวอยาง 100 มิลลิลิตร ใสหลอดเนสเลอร เติมซิงคซัลเฟต 1 มิลลิลิตร และใชโซเดียมไฮดรอกไซด 6 นอรมัล 

0.5 มิลลิลิตร เพื่อปรับคาความเปนกรดเบส (pH) ใหได 10.5 ตั้งท้ิงไว 2-3 นาที เพื่อแยกน้ําใสมา 50 มิลลิลิตร 

ใสหลอดเนสเลอร จากนั้นเติมน้ํายาเนสเลอร 2 มิลลิลิตร ทิ้งใหเกิดปฏิกิริยา 15 นาที ใชน้ํากลั่นเปนแบลงค วัด

คาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 410  นาโนเมตร อานคาจากการกราฟมาตรฐาน 

การวเิคราะหปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส    

วิเคราะหปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสโดยวิธีแอสคอรบิค (Ascorbic acid method) นําน้ําตัวอยาง      

50 มิลลิลิตร เติมสารละลายฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร 1 หยด ถาเปนสีแดงใหหยดกรดกํามะถัน 5 นอรมัล    

จนกระทั้งสีแดงหายไป เติมน้ํายารวม 8 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไวอยางนอย 10 นาที แตไมเกิน 30 นาที  

นําไปวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืนแสดง 880 นาโนเมตร อานคาจากคากราฟมาตรฐาน 

การวเิคราะหปริมาณของแขง็แขวนลอย    

วิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย โดยวิธีทําใหแหงทีอุ่ณหภูมิ 10-105 องศาเซลเซียส เริม่จากนํา

กระดาษกรอง GF/C ไปอบทีอุ่ณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชัว่โมง ปลอยใหเย็นในโถทําแหง 
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ช่ังน้ําหนักกระดาษกรอง GF/C  จากนั้นนํากระดาษกรองมากรองน้ําตัวอยาง โดยปริมาตรน้ําท่ีใช พิจารณาจาก

ลักษณะน้ํา ถาขุนควรใชปริมาณนอยๆ แตถาน้ําใสควรใชปริมาณน้ําตัวอยางใหมากที่สุด นํากระดาษกรอง

พรอมของแข็งที่กรองไดอบที่อุณหภูมิ 103–105 องศาเซลเซียส อยางนอย 2 ชั่วโมงปลอยใหเย็นในโถทําแหง 

ช่ังน้ําหนักกระดาษกรอง นํามาคําณวนตามวิธีมาตรฐาน 

การวเิคราะหทางสถิต ิ

ใชวิธีสหสัมพันธอยางงาย (Simple Linear Correlation) เพื่อดูความสัมพันธระหวางของแข็ง

แขวนลอยกับสารอาหารวามีความสัมพันธรูปแบบใด ถามีความสัมพันธกันก็วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยาง

งาย (Simple Linear Regression) เพื่อสรางรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรเชิงเสนตรงอยางงาย ซึ่งเปนวิธีการ

สําหรับการประมาณคาตัวแปรหนึ่งจากการท่ีเราทราบคาหรือสมมติคาของตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่ง 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

1. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  มีคาพิสัย 4.06–266.00  มิลลิกรัมตอลิตร (ภาพท่ี 2) โดยมีคาเฉลี่ย

ในชวงปริมาณน้ํานอย (พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556)  19.09  มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน

เกณณคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (ไมควรเกิน 25 มิลลิกรัมตอลิตร ) (กรมควบคุม

มลพิษ, 2540) ยกเวน สถานี KS 07  KS 08  และ KS 09 มีคา 27.10, 28.18 และ 51.05 มิลลิกรัมตอลิตร  

ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยในชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคม  2555 และ กันยายน 2555) 195.48 มิลลิกรัมตอลิตร 

ซึ่งเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ยกเวน สถานี  KS 01 มีคาเฉลี่ย  23.5 

มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงไมเกินคามาตรฐานเกณฑคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา 

 

 
ระยะทางจากปากลําน้ําแมแคม (กิโลเมตร) 

 

ภาพที่ 2  ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัมตอลิตร)  ชวงปริมาณน้ํานอย และน้ํามาก 
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2. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
– -N) มีคาพิสัย 0.07 – 2.12  มิลลิกรัมตอลิตร (ภาพที่ 3) โดยมีคาเฉลี่ย 

ในชวงปริมาณน้ํานอย (พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556)  และชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคม  2555และ 

กันยายน 2555) 0.96 และ 2.04  มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทที่ 4  อยางไรก็ตามปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
–-N) มีแนวโนมปริมาณเพิ่มมากขึ้นเมื่อผานเขต

พื้นท่ีเกษตรกรรม  พื้นท่ีชุมชนชนบท และพื้นท่ีชุมชนเมืองตามลําดับ   
 

 

ระยะทางจากปากลําน้ําแมแคม (กิโลเมตร) 

ภาพที่ 3 ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3
– -N) (มิลลิกรัมตอลิตร)  ชวงปริมาณน้ํานอย และน้ํามาก 

 

 

 3.แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคาพิสัย 0.07–3.83 มิลลิกรัมตอลิตร (ภาพท่ี 4) โดยมีคาเฉลีย่ 

ในชวงปริมาณน้ํานอย (พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556) และชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคมและ

กันยายน 2555) 1.43 และ 0.85 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึง่เกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้าํผิวดิน

ประเภทที่ 4 (ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) ยกเวน ในชวงปริมาณน้ํามาก ไดแก สถานี KS 01, KS 02, KS 

03,KS 04 และ KS 05 มีคาเฉลี่ย 0.13, 0.24, 0.36, 0.44 และ 0.47 ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน และในชวง

ปริมาณน้ํานอย ไดแกสถานี KS 01, KS 02, KS 03 และ KS 04 มีคาเฉลี่ย 0.07, 0.28, 0.41 และ 0.46 มิลลิกรัม

ตอลิตร ตามลําดับ ซึง่ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 4 อยางไรก็ตามแอมโมเนีย-

ไนโตรเจน (NH3-N) มีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเมื่อผานเขตพื้นที่เกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนชนบท และพื้นท่ีชุมชน

เมืองตามลําดับ 
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ระยะทางจากปากลําน้ําแมแคม (กิโลเมตร) 

ภาพที่ 4  แอมโมเนีย –ไนโตรเจน (NH3-N) (มิลลกรัมตอลิตร)  ชวงปริมาณน้ํานอย และน้ํามาก 
 

4. ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3--P) มีคาพิสัย 0.001 – 0.139  มิลลิกรัมตอลิตร (ภาพท่ี 5) โดยมีคาเฉลี่ย 

ในชวงปริมาณน้ํานอย (พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556)   และชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคมและ 

กันยายน 2555) 0.047 และ 0.055  มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  ซึ่งเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอ

การดํารงชีวิตของสัตวน้ํา (ไมเกิน 0.03ยกเวน ชวงปริมาณน้ํามาก ไดแก  สถานีป KS 01, KS 02 และ KS 03 มี

คาเฉลี่ย 0.003, 0.024, และ0.025 ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน   สวนในชวงปริมาณน้ํานอย ไดแก สถาน ี

KS 01, KS 02,  KS 03, KS 04  และ KS 05  มีคาเฉลี่ย 0.001, 0.009, 0.012 ,0.018 และ 0.011 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้าํที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้าํ อยางไรก็ตามปริมาณ

ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส  (PO4
3--P) มีแนวโนมปริมาณเพิม่มากขึน้เมือ่ผานเขตพืน้ทีเ่กษตรกรรม  พืน้ทีชุ่มชน

ชนบท และพื้นท่ีชุมชนเมืองตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะทางจากปากลําน้ําแมแคม (กิโลเมตร) 

ภาพที่ 5  ฟอสเฟต–ฟอสฟอรัส (PO4
3--P) (มิลลิกรัมตอลิตร)  ชวงปริมาณ น้ํานอย และน้ํามาก 
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ผลการวิเคราะหความสัมพนัธ 

ของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  กับสารอาหาร (NO3
–-N, 

NH3-N และ PO4
3--P)  ในชวงปริมาณน้ํานอย(พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556)  โดยปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (x) กับ ไนเตรท–ไนโตรเจน (NO3
–-N) (y) มีความสัมพันธ y = 0.0397x-0.205 (R² = 0.916) (ตาราง

ท่ี 2)  กับ แอมโมเนีย–ไนโตรเจน (NH3-N) (y) มีความสัมพันธ  y = 0.0916x - 0.03169  (R² = 0.9102) (ตาราง

ท่ี 2) และ กับ ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3--P) (y) มีความสัมพันธ y = 0.0034x - 0.0182  (R² = 0.905) (ตาราง

ท่ี 2) และ มีความสัมพันธทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  กับสารอาหาร (NO3
– -N และ และ  PO4

3--P) 

ในชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคม  2555 และ กันยายน 2555 ) โดยปริมาณของแข็งแขวนลอย (x) กับ ไนเตรท 

– ไนโตรเจน (NO3
– -N) (y)  มีความสัมพันธ  y = 0.0112x - 0.1395 (R² = 0.778)  (ตารางที่ 1)  และ กับ 

ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3--P) (y)  มีความสัมพันธ  y = 0.0004x - 0.00299  (R² = 0.659) (ตารางท่ี 1)  แตไม

มีความสัมพันธทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 กับแอมโมเนีย – ไนโตรเจน  (NH3-N) (ตารางที่ 2) 

อาจเนื่องมาจากยังมีปจจัยรวมอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอปริมาณของแข็งแขวนลอยที่เดนชัดกวาปริมาณแอมโมเนีย-

ไนโตรเจน  (NH3-N)  และพบวา ในชวงปริมาณน้าํนอย (กรกฏาคม และ กันยายน 2555) ปริมาณของแข็ง

แขวนลอยมีความสัมพันธกับสารอาหาร (NO3
–-N, NH3-N  และ  PO4

3--P) มากกวา ชวงปริมาณน้ํามาก 

(กรกฏาคมและ กันยายน 2555) 1 เทา 

ตารางท่ี 2  ความสัมพันธระหวางของแข็งแขวนลอยกับสารอาหาร 

สารอาหาร ปรมิาณนํ้ามาก ปริมาณนํ้านอย 

ไนเตรท – ไนโตรเจน (NO3
– -N) y = 0.0112x - 0.1395 (R² = 0.778) y = 0.0397x - 0.205 (R² = 0.916)   

แอมโมเนีย – ไนโตรเจน  (NH3-N) Y=0.0075(x) - 0.6136 (R2=0.4439) y = 0.0916x - 0.03169 (R² = 0.9102)   

ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4
3--P) y = 0.0004x - 0.00299  (R² = 0.659)    y = 0.0034x - 0.0182 (R² = 0.905) 

    

สรุปผลการศึกษา       

1. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  มีคาพิสัยเทากับ 4.06 – 266.00  mg/l  โดยมีคาเฉลี่ยในชวงปริมาณน้ํา

นอย (พฤศจิกายน 2555 และ มกราคม 2556) มีคาเฉลี่ย 19.09  mg/l ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําท่ี

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา  สวนในชวงปริมาณน้ํามาก (กรกฏาคม  2555 และ กันยายน 2555)      

มีคาเฉล่ีย 195.48 mg/l ซึ่งเปนคาที่เกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ในชวง

ปริมาณน้าํนอย และน้าํมาก NO3
– -N  มีคาพิสัย 0.07 – 2.12  mg/l โดยมีคาเฉล่ีย 0.96 และ 2.04 mg/l  

ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้าํผิวดินประเภทที ่4  สวนปริมาณ NH3-N  มีคาพิสัย      

0.07 – 3.83  mg/l  โดยมีคาเฉลี่ย 1.43 และ 0.85 mg/l ตามลําดับ ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิว
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ดินประเภทท่ี 5 และปริมาณ PO4
3--P มีคาพิสัย 0.001 – 0.139  mg/l โดยมีคาเฉลี่ย 0.047 และ 0.055 mg/l  

ตามลําดับ ซ่ึงเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา   

 2. ในชวงปริมาณน้ํานอย   ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         

กับ สารอาหาร (NO3
–-N, NH3-N และ PO4

3--P) สวนในชวงปริมาณน้าํมาก  ปริมาณของแข็งแขวนลอย           

มีความสัมพันธกับ NO3
–-N และ PO4

3--P แตไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ ( =0.05) กับ NH3-N และพบวา 

ในชวงปริมาณน้ํานอย ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธกับสารอาหาร (NO3
–-N, NH3-N  และ      

PO4
3--P)  มากกวา ชวงปริมาณน้ํามาก 1 เทา   

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวา ปริมาณสารอาหาร มีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา  โดยเฉพาะ

ชวงปลายน้ํามีปริมาณสารอาหาร และ ของแข็งแขวนลอยสะสมมากที่สุด ดังนั้นจึงควรเฝาระวัง และ หา

วิธีการในการลดปริมาณของแข็งแขวนลอยและสารอาหาร ใหอยู ในภาวะที่ไมเปนอันตรายตอพืชและ

ส่ิงมีชีวิตในน้าํ และ ยังรวมถึงประชาชนที่ใชประโยชนจากทรัพยากรในลําน้ําแมแคมและอาจสงผลถึงแมน้าํ

ยม 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขออนุโมทนาบุญและถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องคอุปถัมภ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาจังหวัดแพร  ทรงมีพระกรุณาพระราชทานทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติอยางยิ่ง 

 ขออนุโมทนาบุญกับ รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหม, สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมี

อาจารยผองพรรณ เอกอาวุธ และ คุณสุคนธา อาวัชนาการ ที่เปนภาระธุระสนับสนุนดานการศึกษามาโดย

ตลอด  

 และท่ีขออนุโมทนาบุญ กับ รองศาสตราจารย ดร.ณัฎฐา หังสพฤกษ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.

บัณฑิต อนุรักษ ตลอดถึง รองศาสตราจารย ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข ที่เปนที่ปรึกษาและเมตตาถวายความรูในการ

ทํางานวิจัยในครั้งนี้ และอีกทานหนึ่ง คือ คุณสุทธยศ ยิ้มพูลทรัพย  ผูซึ่งเปน ทั้งโยมอุปฐาก อุปถัมภ และ เปน

ผูชวยอาจารยถวายความรูท้ังภาคทฤษฏี และปฏิบัติตั้งแตเร่ิมตน  
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