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บทคัดยอ 

การศึกษาธาตุอาหารในน้ํารวมกับการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส บริเวณลําน้ําวา

ตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาธาตุอาหารในน้าํ ไดแก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, 

ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ที่เปลี่ยนแปลงตามประเภทการใชที่ดินรวมกับขอมูลดาวเทียม

เชิงตัวเลขธีออส จําแนกการใชท่ีดินโดยจําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) และ

เก็บตัวอยางน้าํ 10 สถานี พบวา ลําน้ําวาตอนลางในชวงฤดูน้ําหลากมีคาเฉลี่ยของปริมาณแอมโมเนีย-

ไนโตรเจนระหวาง 0.656–1.105 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีปริมาณต่าํสุดทีผ่าโงม (NW04) บริเวณสองฝงลําน้าํ

เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมและชุมชน และสูงสุดทีส่ะพานบานทาลี่ (NW05) บริเวณสองฝงเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

ในขณะท่ีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในลําน้ํานานมีคาเฉล่ีย 2.095 ซึ่งทั้งสองลําน้ํามีคาแอมโมเนียเกินคามาตรฐาน

แหลงน้ําผิวดิน จัดอยูในประเภทที่ 3-5 ซึง่พบวาปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมีคาเฉลีย่ระหวาง 0.071-0.142 

มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีปริมาณต่าํสุดทีผ่าโงม (NW04) และสูงสุดทีส่ะพานบานทาลี ่(NW05) ในขณะที่ไนเต

รท-ไนโตรเจนในลําน้ํานานมีคาเฉล่ีย 0.190 ซ่ึงท้ังสองลําน้ํามีปริมาณ ไนเตรท-ไนโตรเจนไมเกินคามาตรฐาน

แหลงน้าํผิวดินจัดอยูในประเภทที ่2 ยังพบวา ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมีคาเฉลีย่ระหวาง 0.540-1.566 

มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีปริมาณต่าํสุดทีบ่านหาดไร (NW10) ซึง่เปนตนน้ําบริเวณสองฝงเปนพื้นที่เกษตรและ

ชุมชน และสูงสุดที่น้ําวากอนไหลมาบรรจบกับลําน้ํานาน (NW03) ซึ่งปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสของแตละ

สถานีใน ลําน้ําวามีปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสเฉลี่ยแตกตางกัน จากการจําแนกประเภทการใชที่ดินแบบ

กํากับดูแล โดยอัลกอริทึม Maximum Likelihood มีคา Overall Accuracy มีคาเทากับ 80.67 เปอรเซ็นต จะเห็น

ไดวาการใชที่ดินเพื่อการเกษตรและที่อยูอาศัย จะมีผลตอปริมาณธาตุอาหารในน้ํา ซึ่งลําน้ําอาจเสื่อมคุณภาพ

ลงได 
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Abstract 

The study on nutrients together with THEOS satellite data analysis was carried out at lower Nam 

Wa river, Wiengsa district, Nan province. The objective was to study the variation of nutrients(NO3
–-N, 

NH3
+-N and PO4

3--P) with land use derived by supervisioned classification of THEOS satellite data. Water 

samples were collected at 10 stations showing that during high flow the average amount of NH3
+-N in the 

lower Nam Wa river were ranged from  0.656-1.105 mg/l with the minimum at the Pha Ngom station           

( NW04) where both sides of the river were agricultural and residential areas. The maximum NH3
+-N was 

found at Ban Tali bridge station (NW05) where both sides of the river were agricultural areas. The average 

amount of NH3
+-N in the Nan river was 2.095 mg/l . Both rivers had the amount of NH3

+-N above the 

standard value of class 2-5 surface water quality. On the other hand, the amount of NO3
–-N were ranged 

from 0.071-0.142 mg/l with the minimum at Pha Ngum station (NW.4) and the maximum at Ban Taki 

bridge station (NW04). In the Nan river the amount of NO3
–-N was averaged at 0.190 mg/l. Both rivers had 

the amount of NO3
–-N below the standard value of class 2 surface water quality. Moreover, the amount of 

PO4
3—P were ranged from 0.540-1.566 mg/l with the minimum at Ban Had Rai (NW10) which was the 

upstream area where both side of the river were agricultural and residential areas. The maximum amount of 

PO4
3—P was found at Nam Wa station (NW03) prior to entering into the Nan river. The average amount of 

PO4
3—P at each station in the Nam WA river varied with land use. Supervised classification of land use by 

maximum likelihood algorithm had the overall accuracy of 80.67 %. The study showed that land use for 

agriculture and household use could have impact on the amount of nutrients in water and cause water 

quality degradation.  

คําสําคัญ: แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส การใชท่ีดิน การจําแนกประเภท

ขอมูลแบบกํากับดูแล ลําน้ําวา ดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตในการใชประโยชนเพื่อการอุปโภค บริโภคและการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ลําน้าํวามีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้าํ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ไหลลัดเลาะ

ผานพื้นทีอํ่าเภอสันติสุข อําเภอแมจริม โดยไดไหลผานอุทยานแหงชาติในจังหวัดนาน 3 แหง ไดแก อุทยาน

แหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติแมจริม มีนักทองเที่ยวนิยมมาผจญภัยในรูปแบบ

การลองแกงจํานวนมาก ลําน้าํวาไดไหลไปบรรจบกับลําน้าํนานทีอํ่าเภอเวียงสา รวมระยะทางกวา 300 

กิโลเมตร ลําน้ําวาแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ลําน้ําวาตอนลางไหลผานบริเวณพื้นที่รอยตอสามตําบล คือ 

ตําบลไหลนาน ตําบลขึ่ง และตําบลกลางเวียง มีการใชประโยชนเพือ่การเกษตรกรรม ทั้งนี ้อาจสงผลตอ

ปริมาณธาตุอาหารในน้าํ ไดแก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส จึงได
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ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในน้าํรวมกับการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส ตลอดความยาวลําน้ําวา

ตอนลาง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทการใชที่ดินโดยจําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised 

Classification) ซ่ึงขอมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส ชวยใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

พื้นท่ีศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา 

 ลักษณะท่ัวไปของลําน้ําวา 

 “ลําน้ําวา” เปนลําน้ําท่ีไหลคดเค้ียวผานไปในปาลึกบนเทือกเขาสลับซับซอนของทิวเขาหลวงพระบาง

และทิวเขาผีปนน้ํา กั้นพรมแดนไทย-ลาว เปนดินแดนท่ีมีปาบริสุทธ์ิซ่ึงใหกําเนิดสายน้ํานอยใหญ เชน ลําน้ําวา

จังหวัดนาน ที่เปนหนึ่งในความสุดยอดของการผจญภัยลองแกง น้ําเชี่ยวไหลผานเขต อําเภอบอเกลือและ

อําเภอแมจริม พื้นที่แถบนี้สวนใหญมีสภาพเปนปาดิบและปาเบญจพรรณอุดมสมบูรณ โดยสองฟากฝงเปน

โตรกผาหินและปาตนน้าํบริสุทธิ ์ความพิเศษของลําน้ําวาทีไ่มเหมือนลําน้าํใดเหมือนคือ มีความคดเคีย้วมาก 

ผาหินริมน้ําตางมีรูปทรงและลวดลาย ตลอดความยาวของลําน้าํสายนี้มีแกงนอยใหญนับ 100 แกง (ลําน้าํวา, 

2556) ลําน้ําวาแบงออกเปน 3 ตอน คือ น้ําวาตอนบน น้ําวาตอนกลาง และน้ําวาตอนลาง ลําน้ําวาตอนลางไหล

ผานบริเวณพื้นที่รอยตอสามตําบล คือ ตําบลไหลนาน ตําบลขึ่ง และตําบลกลางเวียง มีการใชท่ีดินเพื่อการ

เกษตรกรรม (ภาพท่ี 1) 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  พื้นท่ีศึกษา ลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
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วตัถุประสงค 

ศึกษาธาตุอาหารในน้ํา ไดแก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนเตรท-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทการใชที่ดิน ดวยการวิเคราะหจากขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส บริเวณ

ลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาธาตุอาหารในน้ําและการจําแนกประเภทท่ีดิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

การศึกษาธาตอุาหารในน้าํ  

 1) ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  

 2) การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม บริเวณพื้นที่ศึกษาลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

ออกภาคสนามในชางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  2555 

 3) การเลือกพื้นท่ีศึกษาและกําหนดจุดเก็บตัวอยาง ไดคํานึงถึงความปลอดภัยและความสามารถในการ

เขาเก็บตัวอยางน้ํา และกําหนดจุดเก็บตัวอยางท่ีสามารถเปนตัวแทน จํานวน 10 สถานี คือ น้ํานานกอนไหลมา

บรรจบกับน้ําวา (NW01) น้าํวากับน้าํนานไหลมาบรรจบกัน (NW02) น้ําวากอนไหลมาบรรจบกับน้ํานาน 

(NW03) ผาโงม (NW04) สะพานบานทาลี ่(NW05) ทาปลาบานนาสา (NW06) บานปากงุ (NW07) บานทา

ขาม (NW08) บานหวยสอน (NW09) สะพานบานหาดไร (NW10) 

 4) ใชขวดเก็บตัวอยางน้าํและเก็บรักษาขวดเก็บตัวอยางไวในถังบรรจุน้าํแข็งบด เพือ่ใหมีอุณหภูมิต่าํ

กวา 4 องศาเซลเซียส แลวนําไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการที่วัดนิโคธาราม อําเภอทาวังผา จังหวัดนานโดยเก็บ

ตัวอยางน้ํา 1 คร้ัง ในวันท่ี 21 กันยายน 2555 โดยใชเรือหางยาวเปนพาหนะในการเก็บตัวอยางน้ํา  

 5) นําน้ ําตัวอยางมาทําการวิเคราะหหาคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen)โดยวิธี          

เนสเลอไรเซชัน (Nesslerization Method) วิธีนี้เหมาะสําหรับใชหาแอมโมเนียในน้ําธรรมชาติหรือน้ําที่มี

แอมโมเนียต่ ํา น้าํคอนขางสะอาด สวนไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ทําการวิเคราะหโดยวิธี

แคดเมียมรีดักชัน (Cadmium Reduction Method) ซ่ึงเหมาะสําหรับน้ําสะอาดและน้ําธรรมชาติ สามารถ

วิเคราะหไนเตรทในชวงความเขมขน 0.01-0.10 มิลลิกรัมตอลิตร ไดเปนอยางดีและการวิเคราะหหาคา

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) โดยวิธีกรดแอสคอรบิก แอซิด (Ascobic Acid Method) วิธีนี้

สามารถใชวัดฟอสเฟตไดต่ําถึง 10 ไมโครกรัมตอลิตร (ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม, 2543) 

การจําแนกการใชทีด่นิดวยขอมูลภาพดาวเทียมเชงิตวัเลขธีออส 

 1) ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ สภาพภูมิศาสตร สภาพภูมิอากาศ การใชทีด่ินในพืน้ทีศึ่กษาวิธีการ

เก็บตัวอยางน้ํา ทั้งขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ขอมูลเชิงสถิติ และขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

ไดจากการคนควาหนังสือ เอกสารงานวิจัย วารสาร เว็บไซต ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Maps) 

ลําดับชุด L7018 มาตราสวน 1:50,000 ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และ 
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บริเวณโดยรอบ จํานวน 1 ระวาง คือ ระวาง 5146 II อําเภอภูเพียง จัดซื้อจากกรมแผนที่ทหาร 

กระทรวงกลาโหม       

 2) การปรับแกคาความถูกตองเชิงตัวเลขของขอมูลภาพดาวเทียม โดยนําขอมูลภาพดาวเทียมธีออส 

บันทึกขอมูลวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทําการตัดขอมูลภาพแลว มาทําการปรับตําแหนงคาพิกัดที่มีจริงบน

พื้นผิวโลก โดยใชคาพิกัดของจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCPs) โดยใชจุดควบคุมภาคพื้นดินจํานวน 5 จุด และจุด

ตรวจสอบ (Check Point) จํานวน 5 จุด ใหมีรายละเอียดของจุดภาพ (Resolution) 15x15 เมตร ดวยเทคนิค 

Nearest Neighbor ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีรักษาคาการสะทอน  

 3) นําขอมูลภาพดาวเทียม เชิงตัวเลขธีออสที่ทําการปรับแกคาความถูตองเชิงตัวเลขแลว 13 ตุลาคม 

2555 มาทําการเลือกพื้นที่ตัวแทน (Training Area) จากตัวแทนคาการสะทอนแสงของวัตถุที่แตกตางกัน โดย

แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก ปาธรรมชาติ พืน้ที่ทําการเกษตร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง แหลงน้าํ เมฆ 

ดังแสดงในตารางที่ 1 ทําการจําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดูแล(Supervised classification) โดยเลือกพื้นท่ี

ตัวแทนของแตละประเภทออกเปน 30 จุด รวม 150 จุดโดยใชอัลกอริทึม Maximum likelihood พิจารณาคา 

Mean vector และCovarriance Matrix ของขอมูลแตละประเภท ตัง้สมมติฐานวาขอมูลแตละประเภทมีการ

กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) แลวคํานวณคาความนาจะเปนของแตละจุดภาพวาถูกจําแนกใน

ประเภทใด 
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ตารางท่ี 1  นิยามประเภทการใชท่ีดินในการจําแนกประเภทขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตวัเลขธีออส บริเวณสอง

ฝงลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวยีงสา จังหวัดนาน 

ประเภทส่ิงปกคลุมดิน 

ลําดับท่ี 1 

รายละเอียด 

ปาธรรมชาต ิ

Natural forest 

พื้นที่ปาธรรมชาติรวมทั้งปารุนสอง ประกอบไป

ดวย ปาเต็งรัง  ปาเบญจพรรณ และพื้นท่ีปาผสม

เกษตร และพื้นท่ีปาท่ีมีการจัดการดูแล 

พื้นท่ีทําการเกษตร 

Agricultural land 

พืน้ทีที่มี่การปลูกพืชเกษตร นาขาว สวนผลไม

สวนผสม มะขาม มะมวง ไมยืนตน ไมพุมที่ขึ้นริม

ลําน้ํา พืชไร ไดแก ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวลิสง ผักสวน

ครัว รวมไปถึงพื้นท่ีท่ีมีพืชไรหลายอายุปกคลุมดิน 

และพื้นท่ีเปดโลงหลังการเก็บเกี่ยว 

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 

Urban and built-up land 

 

พื้นท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสรางทุกประเภท ไดแก พืน้ท่ีท่ีตั้ง

บานเรือนของชุมชน อาคารสถานท่ีราชการตางๆ 

ลานตากผลผลิต 

แหลงน้ํา 

Water bodies 

แหลงน้ําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แมน้ํา ลําหวย  

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน ไดแก สระน้ํา ฝายน้ําลน 

เมฆ  

Cloud 

เมฆท่ีบดบังทัศนียภาพพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาธาตุอาหารในน้ํารวมกับการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส บริเวณลําน้ําวา

ตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน วันที ่21 กันยายน 2555 ซึง่เปนชวงน้าํหลากและมีการทําเกษตรกรรม

บริเวณสองฝงลําน้ํา จากการศึกษาธาตุอาหารในน้ําและการจําแนกขอมูลการใชท่ีดินไดผลการศึกษา ดังนี้ 

แอมโมเนยี-ไนโตรเจน (Ammonia-nitrogen)  

 จากการศึกษาปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในลําน้ําวาตอนลาง ณ จุดตางๆ ในชวงฤดูน้ําหลากไดผล

การศึกษาดังแสดงในภาพท่ี 2  
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 ภาพที่ 2 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมตอลิตร) ในลําน้ําวาตอนลาง อําเวียงสา จังหวดันาน 

 

 จากภาพท่ี 2 พบวาลําน้ําวาตอนลางมีคาแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี่ยสูงสุดในสถานีสะพานบานทาลี่ 

(NW05) มีคาเฉลี่ย 1.105 มิลลิกรัมตอลิตร และคาเฉล่ียต่ําสุดท่ีสถานีผาโงม (NW04) คือ 0.656 มิลลิกรัมตอ

ลิตร ซึ่งในลําน้าํนาน (NW01) มีคาเฉลีย่ 2.096 และลําน้ํานานบรรจบกับลําน้ําวา (NW02) มีคาเฉลีย่ 1.100 

มิลลิกรัมตอลิตร จากการจําแนกประเภทการใชท่ีดิน พบวาบริเวณสองฝง   ลําน้ํามีการใชท่ีดินเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร (ภาพที่ 5) โดยเฉลี่ยแลวทุกสถานีมีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน คือสูงกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในประเภทที ่3-5 (กรมควบคุมมลพิษ

,2547) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของวีรเกียรติ สิกขากูล พบวาลักษณะการใชประโยชนที่ดินบริเวณลุมน้ํา

มีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณธาตุอาหารในแหลงน้ํา 

ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-nitrogen) 

 จากการศึกษาปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ณ จุดตางๆในลําน้ําวาตอนลาง ไดผลการศึกษาดังแสดงใน

ภาพท่ี 3  
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ภาพที่ 3 ไนเตรท-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมตอลิตร) ในลําน้าํวาตอนลาง อําเวียงสา จังหวัดนาน 

 จากภาพที่ 3 พบวาลําน้ําวาตอนลางมีคาไนเตรท-ไนโตรเจนเฉลี่ยสูงสุดในสถานีสะพานบานทาลี่ 

(NW05) มีคาเฉลี่ย 0.142 มิลลิกรัมตอลิตร และคาเฉล่ียต่ําสุดท่ีสถานีผาโงม (NW04) คือ 0.071 มิลลิกรัมตอ

ลิตร ซึ่งในลําน้าํนาน (NW01) มีคาเฉลีย่ 0.190 และลําน้ํานานบรรจบกับลําน้ําวา (NW02) มีคาเฉลีย่ 1.100 

มิลลิกรัมตอลิตร จากการจําแนกประเภทการใชทีด่ิน พบวาบริเวณสองฝงลําน้าํมีการใชทีด่ินเพาะปลูกพืชผล

ทางการเกษตร โดยเฉลี่ยแลวทุกสถานีมีปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ไมสูงกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งอยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ,2547) 

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate-phosphorus) 

  จากการศึกษาปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ณ จุดตางๆในลําน้ําวาตอนลาง ไดผลการศึกษาดังแสดง

ในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมตอลิตร) ในลําน้าํวาตอนลาง อําเวียงสา จังหวัดนาน  

 

การจําแนกการใชท่ีดิน 

 การจําแนกการใชที่ดินของลําน้ําวาตอนลาง มีคา Overall Accuracy เทากับ 80.67 เปอรเซ็นตท้ังนี้

พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม (ภาพท่ี 5) ซ่ึงสงผลใหปริมาณธาตุอาหารในน้ําเพิ่มสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  การใชท่ีดินบริเวณสองฝงลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวยีงสา จังหวัดนาน 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จาก

การจําแนกประเภทขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขธีออส 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 

สรุป 

 จากการศึกษาพบวา ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ทุกสถานีเก็บตัวอยางตลอดทัง้สองลําน้าํไดแก      

ลําน้ําวาตอนลาง ลําน้ํานาน และบริเวณลําน้ําวาบรรจบกับลําน้ํานานมีคาสูงกวา ที่กําหนดในมาตรฐานแหลง

น้ําผิวดิน (แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ควรมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และ

ไนเตรท-ไนโตรเจน ของลําน้าํวาในชวงฤดูน้าํหลากมีคาใกลเคียงกันตลอดทั้งลําน้ํา โดยมีคาเฉลีย่ระหวาง 

0.656 – 1.105 และ 0.071 - 0.142 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยเฉพาะสถานีบานทาลี ่(NW05) มีคา

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนเตรท-ไนโตรเจน สูงกวาสถานีอื่น ๆซึ่งปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ของลํา

น้ําวาตอนลางในชวงฤดูน้ําหลาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 0.540 - 1.566 มิลลิกรัมตอลิตร โดยมีคาเพิ่มขึ้นจากตนน้ํา

ไปทายน้ํา ซึ่งสถานีลําน้ํานาน (NW01) มีปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน  และฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัส สูงกวาลําน้ําวาตอนลาง  

ขอเสนอแนะ  

 ควรศึกษาเพิ ่มเติมบริเวณสถานีทาลี่ เพื ่อสํารวจที่มาของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และไนเตรท-

ไนโตรเจน ซึ่งมีปริมาณสูงที่สุดในลําน้ ําวาตอนลาง จะไดวางแนวทางแกไข และปองกันการเพิ ่มของ

แอมโมเนีย และไนเตรทไดอยางเหมาะสมตอไป และเนื่องดวยระยะเวลา และงบประมาณท่ีจํากัดในการศึกษา

ครั้งนี้ไดศึกษาปริมาณธาตุอาหารในน้ําและการจําแนกการใชที่ดินในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้นดังนั้น เพื่อเปน

การติดตามปริมาณธาตุอาหารในน้ําและการใชที่ดินอยางตอเนื่อง ควรทํา การศึกษาใหครอบคลุมคุณภาพน้ํา

ท้ัง 3 ดาน 
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