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บทคัดยอ           

 การศึกษาการกระจายของโคลิฟอรมแบคทีเรียทัง้หมดในลําน้าํแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเก็บตัวอยางน้ําตามความยาวของลําน้ําจํานวน 

7 สถานี ไดแก (1) บานนาแคม (ตนน้ําแมแคม) (2) บานนาคูหา (3) บานแมแคม (4) บานสวนเข่ือน (5) บานนา

แหลม (6) บานสวรรคนิเวศนและ (7) บานเชตวัน พบวา ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีคาพิสัย 80.00 

ถึง 170.00 MPN. ตอ 100 ml และคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา 116.62 MPN. ตอ 100 ml คุณภาพน้ํา

ดังกลาว ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 1 โดยตนน้ําแมแคมมีปริมาณนอยที่สุด 

และปลายน้ําแมแคมมีปริมาณมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในลําน้ําแมแคมแตละ

สถานีพบวา มีปริมาณแตกตางกันทุกสถานีอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยปลายน้ําแมแคม (บานเช

ตวัน ) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากนี้พบโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด ในเขตชุมชนเมืองหนาแนน โดยพบ

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียของน้ําในลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนมีคาพิสัย 2,100 ถึง >24x106 MPN. 

ตอ 100 ml มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 533,685.24 MPN. ตอ 100 ml มีคาต่ําสุดในเดือนสิงหาคม 2555 

ท่ีบานสวนเข่ือน ซ่ึงคุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 2 และ 

มีคาสูงสุดเทากันในเดือนสิงหาคม 2555 และมกราคม 2556 สถานีท่ี 5 ถึง 7 คือบานเชตะวัน  มีคาปริมาณ โคลิ

ฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดดังกลาวเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้าํในแหลงน้าํผิวดิน ประเภทที ่5 ทีไ่ดรับน้าํทิง้

จากกิจกรรมบางประเภทในชุมชน และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม และพบวามีปริมาณฟคัลโคลิ

ฟอรมแบคทีเรียในลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน พบวามีคาพิสัย 1.4x103 ถึง 4.2x107 MPN. ตอ 100 ml 

มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 236, 745.20 MPN. ตอ 100 ml มีคาต่ําสุดในเดือนมกราคม 2556 ท่ีบานสวน

เขื่อน ซ่ึงคุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 และมีคาสูงสุด

ในเดือนมกราคม 2556 ที่บานเชตวัน โดยท่ีบานสวนเขื่อน บานนาแหลม บานสวรรคนิเวศ และบานเชตวัน    
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มีคาเฉลีย่ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 1.55x103 1.61x105 2.97x106 และ 1.34x107 MPN. ตอ 100 ml 

ตามลําดับ ซ่ึงเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 5  

 ดังนั้น จึงควรเฝาระวังคุณภาพน้ําโดยเฉพาะทางดานแบคทีเรียซึ่งผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาลําน้ําอาจ

ไดรับการปนเปอนจากโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดจึงควร มีการบําบัดหรือจัดการน้าํทิ้งจากชุมชนกอนที่จะ

ปลอยลงสูลําน้ําแมแคม   

Abstract 

 The study on the distribution of coliform bacteria in the Maekham river, Mueng District, Phrae 

province was carried out during August 2012 until January 2013. Water samples were collected at 7 

stations, namely, (1) Ban Nakhaem (upstream of Maekham river), (2) Ban NAkuha, (3) Ban Makhaem, (4) 

Ban Suan Khuen, (5) Nalaem, (6) BanSawaniveth and (7) Ban Chetawan. The amount of total coliform 

bacteria (TCB) were range from 80.00 to 170.00 MPN per 100 ml and with the average value of 116.72 

MPN per 100 ml which was within the standard value of class 1 surface water quality. The amount of TCB 

was the least at the upstream Maekham river and was highest at the downstream. The amount of TCB along 

the Maekham river varied significantly at every station with 0.01 statistical level. Moreover, the amounts of 

TCB in the river passing densely population area were ranged from 2.1x103 to over 24x106 MPN per 100 ml 

with the average value of 533,685.24 MPN per 100 ml. The lowest value of TCB in August 2012 at Ban 

Suan Khuen where water quality was within the standard value of class 2 surface water quality and the 

highest TCB were found equal in August 2012 and January 2013. At stations 5 to 7, the TCB were found 

above the standard value of class 5 surface water quality suitable for navigation. These resulted from 

wastewater discharged into the river from residential areas were range from 1.4x103 to 4.2x107 MPN per 100 

ml with the average of 236,745.20 MPN per 100 ml with the lowest value in January at Ban Suan Khuen 

and was within the standard value of class 2 surface water quality. The amount of faecal coliform bacteria 

(FCB) at Ban Suan Khuen, Ban Nalaem, Ban Sawanivet and Ban Chetawan were average at 1.55x103, 

1.61x105, 2.97x106 and 1.34x107 MPN per 100 ml, respectively. 

 Therefore, water quality should be watched against bacteria which could be polluted from TCB. 

Water should be treated prior to use and wastewater from residential area should be treated before 

discharging into Maekhaem river. 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาคุณภาพน้ําทางดานแบคทีเรียเปนวิธีการหนึ่งในการบงชี้ถึงสภาพการปนเปอนโดยใช

แบคทีเรียที่เปนดัชนีบงชี้คุณภาพน้าํโดยเฉพาะแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมแบคทีเรียซึ่งอาศัยอยูในลําไสของ
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มนุษยและสัตวเลือดอุนถูกขับออกมากับอุจจาระเปนจํานวนมากโดยเฉลีย่ไมนอยกวาพันลานเซลลตอคนตอ

วัน มีความทนทานตอสภาพแวดลอมไดดี และไมกอใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร การปนเปอนของโคลิ

ฟอรมแบคทีเรียจะแปรผันเปนสัดสวนโดยตรงกับระดับมลพิษจากอุจจาระ สามารถบอกถึงความปลอดภัย

ทางดานสาธารณสุขไดโดยตรง แตการตรวจหาแบคทีเรียที่เปนสาเหตุขงโรคนีก้ระทําไดยากเพราะมักมี

จํานวนนอย และมีอายุส้ันเม่ือออกมาอยูสภาพแวดลอมภายนอก จึงไมเหมาะกับการตรวจคุณภาพน้ําซ่ึงตองทํา

เปนประจํา  และมีจํานวนตัวอยางมากและแนะนําวาควรตรวจหาแบคทีเรียท่ีเปนดัชนีแสดงถึงการปนเปอนส่ิง

ขับถายจากมนุษยและสัตวแทน 

ลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ซึ่งเปนลําน้ําที่สําคัญในการหลอเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนใน

แตละชุมชนและยังใชในภาคการเกษตรในชุมชนก็ไดอาศัยน้าํในการดําเนินการทัง้หมดในการผลิตดังนัน้ใน

การผลิตก็ตองใชประโยชนจากลําน้ําแมแคมท่ีไหลผานภาคการเกษตรและชุมชนการที่ไหลผานชุมชนก็มักจะ

ทําใหคุณภาพน้ํามีการเปล่ียนแปลงไป 

 การศึกษานี้เพื่อศึกษาการกระจายตัวของ โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : 

TCB )ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

วัตถุประสงค 

1.) เพื่อศึกษาการกระจายของโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

2.) เพื่อศึกษาผลของการกระจายตัวของโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดที่ไหลผานบริเวณพื้นที่ตนน้ํา, พื้นท่ี    

เกษตรกรรม และพื้นท่ีชุมชน ในลําน้ําแมแคม 

ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 เกษม จันทรแกว, นิพนธ ตั้งธรรม, สามัคคี บุณยะวัฒน, และวิชา นิยม (2524) วิเคราะหหาชนิดและ

ปริมาณแบคทีเรียในลุมน้าํปาดิบเขา  ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม  โดยศึกษาจากแหลงน้ําผานการใชประโยชน

ท่ีดิน 6 ประเภท ไดแก 1) ปาดิบเขาหวยคอกมา  2) หมูบานแมวดอยปุย 3) แหลงน้ําซับบริเวณตนน้ําดอยเชียง

ดาว  4) ปาปลูกหวยกุม  5) ปาผสมหวยตองผา  และ 6) ไรชาผสมปาหวยตาด โดยเก็บตัวอยางน้ําระหวางเดือน

เมษายน-กันยายน 2521 เก็บตัวอยางเดือนละครั้ง ผลการวิเคราะหพบวา มีโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดทุก

สภาพการใชทีด่ิน โดยพื้นที่แหลงน้ ําที่เปนธรรมชาติจะมีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทัง้หมดนอยที่สุด 

ในขณะท่ีไรชาผสมปาหวยตาดซ่ึงเปนปาทรุดโทรมพบวามีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดมากท่ีสุด  

 ยุพาพรรณ  วรรณสาย (2542) การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางชีวภาพโดยใชโคลิฟรอมแบคทีเรียในอาง

เก็บน้ําอางแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวางเดือน เมษายน 2539–มีนาคม 2540 พบวาปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรียมีจํานวนอยูระหวาง 23–1100 MPN. ตอ 100 ml ซึ่งจัดตามคุณภาพมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน อยูใน

ประเภท 2  คือ แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ (1) การอุปโภค
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และบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน (2) การ

อนุรักษสัตวน้ํา (3) การประมง 

 พระไอศูรย  ปุกคาม (2555) การศึกษาผลของหองสุขาที่มีตอปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียในบอน้ําตื้น

แบบปดพบวาบอน้ําตื้นทีมี่อายุมากและสรางใกลกับหองสุขาจะมีแนวโนมพบโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด

และการนําไฟฟาสูง โดยเฉพาะโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินกวาคามาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

ที่ระบุไววาโคลิฟอรมทั้งหมดในน้ําบาดาลไมควรเกิน 2.2 MPN. ตอ 100 ml ดังนั้น บอน้ําตื้นที่มีอายุมากหรือ

ใกลกับหองสุขามากเกินไปไมควนนํามาบริโภค 

วธิกีารศึกษา 

 การศึกษาการกระจายตัวของโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร มีวิธีการศึกษาแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก  

  1. การเลือกพื้นท่ีศึกษาและกําหนดตัวอยาง  

   การศึกษาการกระจายตัวของโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร พิจารณาจากจุดเก็บตัวอยาง ลําน้ําแมแคมท่ีไหลผานบริเวณพื้นท่ีตนน้ํา บริเวณพืน้ทีเ่กษตรกรรม และ

บริเวณพืน้ทีชุ่มชน โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ําทั้งหมด 7 สถานี ครอบคลุมตลอดทัง้ลําน้าํตัง้แตตนน้ําถึง

ปลายน้ํากอนปลอยลงสูแมน้ํายม 

  2. กําหนดระยะเวลาและวิธีการเก็บตัวอยาง 

   ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําของลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร  ในคร้ังนี้เก็บ

ท้ังหมด 2 คร้ังคือใน 

  - ในชวงฤดูน้ําหลากเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555  

  - ในชวงฤดูน้ําแลงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556  

 3. การวิเคราะหแบคทีเรีย   

  การวิเคราะหในหองปฎิบัติการควรระมัดระวังเกีย่วกับการปนเปอนของแบคทีเรียชนิดอืน่ๆ 

ดังนั้นตองผานการฆาเชื้อโรคกอนนํามาใชทุกครั้งโดยใชเครื่องแกวและวัสดุที่ทนความรอนที่ทําความสะอาด

แลวนําอบฆาเช้ือในตูอบ โดยใชอุณหภูมิประมาณ 160 ถึง 180 องศาเซลเซียส นานถึง 1-2 ชั่วโมง สวนอาหาร

เลี้ยงเชื้อตางๆ จะผานการฆาเชื้อโรคโดยใชหมอนึ่งความดันไอ ฆาเชื้อโรคในอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 

ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที นอกจากนี้ทุกขั้นตอนในการวิเคราะหตัวอยางน้ําจะตองมีการ

ระมัดระวังในการปนเปอนของแบคทีเรียจากแหลงอ่ืนๆโดยใชเทคนิคปลอดเช้ือ 

 4. การวิเคราะหทางสถิติ 

  หลังจากการวิเคราะหหาโคลิฟอรมแบคทีเรียทัง้หมด และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในลําน้าํ

แมแคม ที ่ไหลผานพื้นท่ีตนน้ํา พื้นท่ีเกษตรกรรม  และพื ้นที ่ชุมชน อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพรใน

หองปฏิบัติการ แลววิเคราะหสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย พิสัย ความแปรปรวนของขอมูล และนําเสนอดวย
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กราฟ เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลเบื้องตน หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวย วิธี Duncan’s new multiple range tests. 

ผลการศึกษา          

 เปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในสถานีทีแ่ตกตางกัน

ท้ัง 7 สถานีและฤดูกาลที่แตกตางกันทั้ง 2 ฤดู โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance : 

ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s new multiple range tests ไปนี้ พบวา 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด 

สถานีศึกษาที่แตกตางสงผลใหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (0.05) โดยสถานีที่ 7 บานเชตวัน มีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดสูงสุดเฉลี่ย >2.4x107 MPN. ตอ 

100 ml ซึ่งสูงกวาทุกสถานีศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.05) แตไมสูงกวาสถานีสวรรคนิเวศที่มีคาเฉลี่ย

เทากับ 12.46x106 MPN. ตอ 100 ml เนื่องจากเปนเขตชุมชนและพบวามีโรงฆาสัตวในบริเวณใกลเคียง และลํา

น้ํานี้จะไหลลงแมน้ํายมที่บานเชตวัน (สถานีที่ 7) ในขณะที่ฤดูกาลที่แตกตางกันสงผลใหปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรียท้ังหมดแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 1)   

ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย         

 สถานีศึกษาท่ีแตกตางสงผลใหปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เชนเดียวกับฤดูกาลที่แตกตางกันสงผลใหปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียแตกตางกันแตไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (ภาพท่ี 2 และ ตารางท่ี  2) 

 

 

ภาพที่ 1  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (MPN. ตอ 100 ml ) ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร       

จังหวดัแพร สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึง มกราคม พ.ศ. 2556 
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 ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (MPN. ตอ 100 ml) ของลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพร 

     จังหวดัแพร สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึง มกราคม พ.ศ. 2556 
 

สถาน ี
คาเฉล่ียโคลิฟอรม

แบคทีเรียท้ังหมด 

(MPN. ตอ 100 ml) 

ระดบัความแตกตางทางสถิต ิ(0.05) 

บานนาแคม 116.62 b 

บานนาคูหา 148.66 b 

บานแมแคม 230.00 b 

บานสวนเข่ือน 2,149.42 b 

บานนาแหลม 334,664.01 b 

บานสวรรคนิเวศ 4,698,936.05 ab 

บานเชตวนั 24,000,000.00 a 

หมายเหตุ :  อกัษรภาษาอังกฤษตัวเลก็ หมายถงึ แตกตางกันอยางมนียัสาํคญั 

 

 
 

ภาพที่ 2  ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (MPN. ตอ 100 ml)ในลําน้ําแมแคม อําเภอเมืองแพรจังหวดัแพร

สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึง มกราคม พ.ศ. 2556 
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ตารางท่ี 2  คาเฉล่ียปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (MPN. ตอ 100 ml) ของลําน้ําแมแคมอําเภอเมืองแพร

จังหวดัแพร สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึง มกราคม  พ.ศ. 2556 

 

สถาน ี คาเฉล่ียปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN. ตอ 100 ml 

บานนาแคม 105.00 

บานนาคูหา 140.00 

บานแมแคม 215.00 

บานสวนเข่ือน 1,550.00 

บานนาแหลม 161,000.00 

บานสวรรคนิเวศ 2,970,000.00 

บานเชตวนั 13,400,000.00 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ        

 จากการศึกษาผลของการการกระจายของโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในลําน้ําแมแคม อําเภอเมือง

แพร จังหวัดแพร มีผลสรุปไดดังนี้ 

ผลของการการกระจายของโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด 

 สถานีลําน้ําแมแคมท่ีไหลผานพื้นท่ีตนน้ํา จากการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในลํา

น้ําแมแคมท่ีไหลผานพื้นท่ีตนน้ํา ท่ีบานนาแคม พบวา มีคาพิสัย 80.00 ถึง 170.00 MPN. ตอ 100 ml และ

คาเฉลีย่ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา 116.62 MPN. ตอ 100 ml โดยมีคาต่ําสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และ

สูงสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 คุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทท่ี 1 ในลําน้ําแมแคมท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีตนลําน้ํา 

สถานีลําน้ําแมแคมที่ที่ไหลผานพืน้ที่เกษตรกรรม จากการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ทั้งหมดในลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งสองสถานีคือ บานนาคูหา และ บานแมแคม  พบวามี

คาพิสัย 130.00 ถึง 230.00 MPN. ตอ 100 ml มีคาเฉล่ียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 184.91 MPN. ตอ 100 ml โดยมี

คาต่ําสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทีบ่านนาคูหา และ มีคาสูงสุดเทากันในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และ

มกราคม พ.ศ. 2556 ท่ีบานแมแคม คุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

ประเภทท่ี 2   
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สถานีลําน้ําแมแคมท่ีท่ีไหลผานพื้นท่ีชุมชน  จากการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด

ของน้ําในลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน ทั้งหมด 4 สถานี พบวามีคาพิสัย 2.1x103 ถึง 4.2x107 MPN. ตอ 

100 ml  มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 533,685.24 MPN. ตอ 100 ml โดยมีคาต่ําสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2555 ทีบ่านสวนเขื่อน และ มีคาสูงสุดเทากันในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และมกราคม พ.ศ. 2556  ท่ีบาน

สวรรคนเิวศ และท่ีบานเชตวัน ดานคุณภาพน้ําดังกลาวท้ังหมด 4 สถานี คือ บานสวนเขื่อนคุณภาพน้ําดังกลาว 

ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้าํผิวดินประเภทที ่2  สวนท่ีบานนาแหลม, บานสวรรคนิเวศ และ

บานเชตวัน คุณภาพน้ําดังกลาว เกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 5   

ผลของการการกระจายของปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

 สถานีลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นท่ีตนน้ํา จากการวิเคราะหปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในลําน้ํา

แมแคมท่ีไหลผานพื้นท่ีตนน้ํา ในสถานีที่ 1 (บานนาแคม) มีคาพิสัยเทากับ 70.00 ถึง 140.00 MPN. ตอ 100 ml 

และคาเฉลีย่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเทากับ 98.99  MPN. ตอ 100 ml โดยมีคาต่าํสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2555 และสูงสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 คุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว

ดินประเภทท่ี 1  ในลําน้ําแมแคมท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีตนลําน้ํา 

 สถานีลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรม  จากการวิเคราะหปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ในลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งสองสถานีคือ บานนาคูหา และบานแมแคม  พบวา มีคาพิสัย 

140.00 ถึง 220.00 MPN. ตอ 100 ml มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 173.47 MPN. ตอ 100 ml โดยมีคา

ต่ําสุดในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555 และ มกราคม พ.ศ. 2556 ที่บานนาคูหา และ มีคาสูงสุดในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2556  ท่ีบานแมแคม คุณภาพน้ําดังกลาว ไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2   

 สถานีลําน้ําแมแคมที่ที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน  จากการวิเคราะหปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียของ

น้ําในลําน้ําแมแคมท่ีไหลผานพื้นท่ีชุมชน ท้ังหมด 4 สถานี พบวามีคาพิสัย 1.4x103 ถึง 4.2x107 MPN. ตอ    

100 ml มีคาเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา 236,745.20 MPN. ตอ 100 ml โดยมีคาต่ําสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2555 ที่บานสวนเขื่อน และ มีคาสูงสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556  ที่บานเชตวัน ดานคุณภาพน้าํดังกลาว

ท้ังหมด 4 สถานี คือ บานสวนเข่ือน, บานนาแหลม, บานสวรรคนิเวศ และบานเชตวัน คุณภาพน้ําดังกลาว เกิน

กวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 5 แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท         

และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคมเพราะทั้ง 4 สถานีเปนแหลงชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู

มากมาย 

ขอเสนอแนะ 

 ลําน้ําแมแคมที่ไหลผานพื้นที่ชุมชน ตั้งแตสถานีที่ 5–7 คุณภาพน้ําดังกลาวมีปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมดและปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้าํในแหลงน้าํผิวดิน

ประเภทท่ี 5 ซึ่งพบวา มีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคาเกิน
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กวา 20,000 และ 4,000 MPN. ตอ 100 ml ตามลําดับซึง่ชีใ้หเห็นวา ลําน้าํแมแคมทีไ่หลผานพื้นทีชุ่มชนอาจ

ไดรับการปนเปอนจากอุจจาระจากชุมชนและอาจมีแนวโนมวาลําน้าํทีไ่หลผานบริเวณดังกลาวอาจกอใหเกิด

โรคระบบทางเดินอาหารได 

 ดังนั้น จึงควรเฝาระวังคุณภาพน้ําเพราะลําน้ํานี้ไหลลงแมน้ํายมที่บานเชตวันซึ่งพบปริมาณโคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมดและปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะทางดาน

แบคทีเรียซ่ึงผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาลําน้ําอาจไดรับการปนเปอนจากโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมดจึงควร มีการ

บําบัดหรือจัดการน้ําท้ิงจากชุมชนกอนท่ีจะปลอยลงสูลําน้ําแมแคมและจะไหลลงสูแมน้ํายม 

เอกสารอางอิง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ภาควิชาจุลชีววิทยา.(2536). จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. (พิมพคร้ังท่ี 2 ).  

 กรุงเทพฯ: บริษัท เจาพระยาระบบการพิมพ   
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