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บทที่ 2. 
 

งานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ชุมชนวัดราชาธิวาส 

 
ชุมชนวัดราชาธิวาสเป็นชุมชนที่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2540 ภายหลังจากการก่อสร้างวัด

ราชาธิวาส  ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่เศษ และพ้ืนที่ของชุมชนเดิมเป็นของ
วัดราชาธิวาสแต่ทางวัดได้จัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัย  โดยชุมชนต้องเสียค่าเช่าให้ทาง
วัด ซึ่งชื่อของชุมชนวัดราชาธิวาสนั้นเป็นการน้าชื่อของวัดราชาธิวาสมาตั้งเป็นชื่อของชุมชน   สถานที่
ส้าคัญของชุมชนวัดราชาธิวาส คือวัดราชาธิวาส (เดิมชื่อวัดสมอราย ) สร้างเมื่อ พ .ศ.1820 เป็นวัดที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 เคยเสด็จมาบ้าเพ็ญสมณธรรม ปัจจุบันเป็นวัด
อารามหลวง ชั้นโท   

อาณาเขต  ขอบเขตของชุมชนวัดราชาซึ่งรวมพ้ืนที่ของวัดราชาธิวาสด้วยมีเนื้อที่ประมาณ 6 
ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ คลองวัดราชา, โรงเรียนเซนต์คาร์เบรียล 
ทิศใต ้    ติดต่อกับ       เขตพระราชฐานท่าวาสุกรี                       
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ       ถนนสามเสน , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         แม่น้้าเจ้าพระยา 
ลักษณะทั่วไปของที่พักอาศัยของคนในชุมชนเป็นบ้านไม้สองชั้นกระจุกตัวรวมกันอย่างแออัด

ทางด้านริมคลองวัดราชาและเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นติดถนนสามเสน โดย
ชุมชนวัดราชาธิวาสมีประชากรจ้านวน    498 คน เป็นประชากรชาย 238 คน ประชากรหญิง 260 
คน มีจ้านวนบ้าน 79 หลังคาเรือน จ้านวนครอบครัว 235 ครอบครัว อาชีพหลักของชาวชุมชนคือ
อาชีพค้าขายในลักษณะตั้งร้านค้าริมถนนและประกอบอาชีพการค้าที่อาคารพาณิชย์ริมถนนสามเสน 9 
นอกจากนั้นท้างานบริษัทเอกชน รับราชการและรับจ้างทั่วไป 
 
หลักการบ้าบัดน้้าเสียโดยการท้าให้เจือจาง (Dilution) 

 
หลักการบ้าบัดน้้าเสียโดยการท้าให้เจือจาง  (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริ  "น้้าดีไล่น้้าเสีย"  โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก  
(Gravity Flow) 

การใช้น้้าคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้้าเน่าเสียหรือที่เรียกกันว่า "น้้าดีไล่น้้าเสีย" นั้น ได้แก่ การ
ใช้น้้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้้าเน่าเสียออกไปและช่วยให้น้้าเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง  ทั้งนี้โดยรับ
น้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้้าภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบาง
ซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางล้าภู ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งกระแสน้้าจะไหลแผ่กระจาย
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ขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้้าเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง  ดังนั้นเมื่อการก้าหนดดวงรอบเกี่ยวกับ
การไหลของน้้าไปตามคลองต่างๆ  นับแต่ปากคลองท่ีน้้าไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองท่ีน้้าไหลออกได้
อย่างเหมาะสม  โดยที่น้้าสามารถไหลเวียนไปตามล้าคลองได้ตลอดแล้ว  ย่อมสามารถเจือจางน้้าเน่า
เสียและชักพาสิ่งโสโครก  ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วยบรรเทาน้้าเน่าเสียในคลองต่างๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้
อย่างดี  

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.  2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด้าเนินพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรสภาพน้้าเน่าเสียตามคลอง
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่บริเวณประตูระบายน้้าปากคลองเทเวศร์ คลองแสนแสบ  และคลอง
ลาดพร้าว ซึ่งในครั้งนั้นได้พระราชทานพระราชด้าริว่า 

....การจัดระบบควบคุมระดับน้้าในคลองสายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบระบายน้้า
ในกรุงเทพมหานครนั้น  สมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งควร
แข่งออกเป็น 2 แผนด้วยกัน คือแผนส้าหรับใช้กับในฤดูฝนหรือในฤดูน้้ามากนี้  ก็เพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันน้้าท่วมและเพ่ือบรรเทาอุทกภัยเป็นส้าคัญแต่แผนกระบายน้้าในฤดูแล้งนั้นก็ต้องจัดอีกแบบ
หนึ่งต่างกันไป  เพ่ือการก้าจัดหรือไล่น้้าเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก  ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควร
จะพิจารณาถึงวิธีการระบายน้้า โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากท่ีสุด  ทั้งนี้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการควบคุมระดับน้้าตามล้าคลองเหล่านี้.... 

จากแนวพระราชด้าริดังกล่าวจึงบังเกิดกรรมวิธีในการบ้าบัดน้้าเสีย  2 ประการตามแนว
พระราชด้าริ "น้้าดีไล่น้้าเสีย"  คือ ให้เปิดประตูอาคารควบคุมน้้ารับน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาในช่วง
จังหวะน้้าขึ้น และระบายออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยาตอนระยะน้้าลง ซึ่งมีผลท้าให้น้้าตามล้าคลองมีโอกาส
ไหลถ่ายเทกันไปมามากขึ้นกว่าเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของน้้าที่มีสภาพเน่าเสีย กลิ่นเหม็น  กลายเป็น
น้้าที่มีคุณภาพดีข้ึน 
 
คุณภาพน้้า 

 
น้้าเสีย ( wastewater) หรือน้้าทิ้ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ .ศ.2535 หมายถึง “ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น” 

เกษม จันทร์แก้ว  (2541) ได้ให้ความหมายของคุณภาพน้้า (water quality) ไว้ว่า 
“คุณภาพน้้า หมายถึง สภาวะของน้้าที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา ในปริมาณที่ควรจะมีในแต่ละประเภทของแหล่งน้้า” 

น้้าเสียชุมชน (domestic wastewater) เป็นน้้าเสียหรือน้้าทิ้งที่ผ่านการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ จาก กิจกรรมของคน บ้านเรือน  ชุมชน และระบายน้้าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้้า แหล่ง
รองรับน้้าทิ้งหรือแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบ้าบัดมาก่อน น้้าเสียประเภทนี้ได้แก่ น้้าทิ้งจาก
บ้านพักอาศัย ภัตตาคาร โรงแรม สถานที่ท้างาน ย่านการค้า ตลาด เป็นต้น  
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ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านกายภาพ  
(1) ของแข็ง ( solids) ของแข็งประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทที่ละลายได้ดีในน้้า 

แขวนลอยในน้้า หรือประเภทที่ลอยน้้าได ้เช่น ดิน เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เม็ดทราย เศษพืช เป็นต้น 
ก่อให้เกิดความ ไม่สวยงาม ลดทัศนวิสัยของแหล่งน้้า ลดการส่องสว่างของแสงอาทิตย์ลงสู่แหล่งน้้า ท้า
ให้สิ่งมีชีวิตในน้้าที่ใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงไม่สามารถสร้างอาหารได้ 

(2) อุณหภูมิ (temperature) ของน้้าที่สูงกว่าอุณหภูมิของน้้าในธรรมชาติจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า ท้าให้การเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน้้าลดลง 

(3) สี (color) น้้าทิ้งที่ปล่อยจากชุมชนจะมีสีเทาปนน้้าตาลอ่อนและจะเปลี่ยนเป็นสี
เทาหรือสีด้า สีอาจเกิดจากสาหร่าย หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้้าท้าให้แหล่งน้้านั้นมีสีเขียว  

(4) ความขุ่น (turbidity)  ของน้้าเกิดจากมีสารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น ดิน ดิน
ตะกอน แพลงค์ตอน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่มีขนาดเล็กลอยอยู่ในน้้า 
เป็นต้น มีผลในการบดบังไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องลงสู่ด้านล่างของแหล่งน้้า 

(5) กลิ่น (odor) น้้าทิ้งจากชุมชนมีกลิ่นเหม็นอับ เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนท้าให้เกิดกลิ่นคล้ายไข่เน่า (น้้าทิ้งจากห้องน้้า) 
 

ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านเคมี 
(1) ไขข้น น้้ามัน และไขมัน  (fat, oil และ grease) น้้าทิ้งจากชุมชนมีการ

ปนเปื้อนของไขมันหรือน้้ามันจากกระบวนการช้าระล้าง อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้้ามัน เป็นต้น ไขมัน 
น้้ามัน และไขข้นเป็นสารที่มีความคงตัวสูงมาก จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ยาก หากมีการปนเปื้อนในแหล่ง
น้้าท้าให้ดูไม่สวยงาม และจากลักษณะสมบัติที่ลอยเหนือน้้าท้าให้สามารถกันมิให้แสง อาทิตย์ และ
ออกซิเจนกระจายล งสู่น้้า ท้าให้เกิดสภาวะไร้ออกซิเจนขึ้นได้ 

(2) สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช (pesticide) ในน้้าถึงแม้มีปริมาณสารเคมี
ป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชอยู่น้อยแต่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก บางชนิดตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้
นาน เช่น สารดีดีที (DDT) สามารถตกค้างในดินหรือตะกอนใต้น้้าได้นานถึง 100 ปี 

(3) บีโอดี (biochemical oxygen demand : BOD) หมายถึง “ปริมาณ
ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ” 
เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อน
ในน้้า ซึ่งถือว่ามีการย่อยสลายได้หมดในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จากการศึกษาหาก
ค่าบีโอดีมีค่าสูงแสดงว่าน้้านั้นเน่าเสียมาก มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่สามารถถูกย่อยสลายได้
โดยจุลินทรีย์อยู่ในปริมาณมาก 

(4) ซีโอดี (chemical oxygen demand : COD) หมายถึง “ปริมาณ
ออกซิเจน ทั้งหมดท่ีต้องการใช้เพ่ือออกซิเดชัน (ย่อยสลายและเพ่ิมออกซิเจนให้กับสารอินทรีย์) 
สารอินทรีย์ในน้้าให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า ” ค่าซีโอดีมีความส้าคัญในการวิเคราะห์
คุณภาพน้้าทิ้งและการควบคุมระบบบ้าบัดน้้าเสียเช่นเดียวกับค่าบีโอดี ค่าซีโอดีหากมีค่าสูงแสดงว่าน้้า
นั้นเน่าเสียมากและมีสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้โดยสารเคมีอยู่ในปริมาณมากเช่นกัน 
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(5) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) หรือค่าพีเอชมีความส้าคัญในการควบคุมคุณภาพน้้า
ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปน้้ามีค่า pH อยู่ในช่วง 5-8  

(6) ไนโตรเจน (nitrogen : N) เป็นธาตุที่มีความส้าคัญในการสังเคราะห์โปรตีน 
อยู่ในรูปสารอินทรีย์ไนโตรเจน แอมโมเนีย ไนไตรท์  ไนเตรต หรือก๊าซไนโตรเจน ถ้ามีไนโตรเจนใน
แหล่งน้้ามาก ท้าให้พืชน้้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

(7) ฟอสฟอรัส (phosphorus : P) ในน้้าอยู่ในรูปของออร์โธฟอสเฟต 
(orthophosphate) มาจากการปล่อยน้้าทิ้งของกระบวนการช้าระล้าง การซักผ้า เป็นต้น ถ้ามี
ฟอสฟอรัสในแหล่งน้้ามาก ท้าให้พืชน้้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับสารไนโตรเจน 

(8) สารโลหะหนัก (heavy metal) ที่ส้าคัญ ได้แก่ สารตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) 
โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) เป็นต้น สารโลหะหนักแพร่กระจายส่งสู่แหล่งน้้าได้มาก
จากน้้าทิ้งของกระบวนการชุบโลหะ โรงงานผลิตแบตเตอรี โรงงานเคมี การใช้สารปราบศัตรูพืช เป็น
ต้น สารโลหะหนักยอมให้มีได้ในน้้าในปริมาณน้อยมาก เนื่องจากเป็นสารที่มีความเป็นพิษแม้จะ
ปนเปื้อนในปริมาณท่ีน้อย แต่มีบางชนิดหากปริมาณไม่มากนักจะมีผลดีต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า เช่น สาร
ทองแดง สังกะสี เป็นต้น  

(9) ก๊าซออกซิเจน (O2) ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (dissolved oxygen : DO) 
เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้้า โดยทั่วไปไม่ควรมีปริมาณต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร หากมีปริมาณน้อย
สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้้าได้เพราะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง เมื่อไม่มีออกซิเจนจะเกิดการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนได้ผลผลิตเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งมีกลิ่น
เหม็น และก๊าซมีเธน 

 
ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านชีวภาพ  

เป็นน้้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์น้้า และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนและท้าให้น้้าเน่าเสีย ประกอบด้วย เป็นแบคทีเรีย ( bacteria) เชื้อรา 
(fungi) โปรโตซัว (protozoa) และไวรัส (virus) ส่วนสิ่งมีชีวิตในน้้าที่มีประโยชน์ ได้แก่ สาหร่าย  
(algae) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีทั้งเซลเดียวและหลายเซล มีบทบาทส้าคัญในการเป็นผู้ผลิต มีคลอโรฟิลล์ 
สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ สาหร่ายประเภทนี้เช่น  สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน และโรติเฟอร์ 
(rotifer) ถ้าพบโรติเฟอร์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้ออกซิเจน แสดงว่าระบบบ้าบัดน้้าเสียนั้นมี
ประสิทธิภาพดี 
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ดัชนีคุณภาพน้้า 
 
ดัชนีคุณภาพน้้า (วนิดา ชูอักษร, 2554, หน้า 66) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ที่บ่งชี้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้้า อันมีค่าประมาณโดยไม่แยกตัวแปรหรือพารามิเตอร์ และเป็น
การศึกษาในการน้าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดหรือวิเคราะห์มารวมเป็นค่าเดียว ซึ่งสามารถ
น้าไปอธิบายคุณภาพน้้าได้ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้้า 
 

ดัชนี (คะแนน) คุณภาพน้้า มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน 
0 – 30 เสื่อมโทรมมาก 5 
31 – 60 เสื่อมโทรม 4 
61 - 70 พอใช้ 3 
71 – 90 ดี 2 
91 - 100 ดีมาก 1 

ที่มา : วนิดา ชูอักษร, 2554, หน้า 70 
 

ส้านักจัดการคุณภาพน้้า ( 2554) อธิบายว่าโดยทั่วไปน้้ามีการใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
เป็นแหล่งน้้าดิบเพื่อการประปา เพ่ือการเกษตรกรรม เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือการด้ารงของ
สัตว์น้้าเป็นต้น  ความต้องการคุณภาพน้้าจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านใด  
ดัชนีคุณภาพน้้าท่ัวไปที่กล่าวถึง เป็นดัชนีที่บ่งบอกสภาพของแม่น้้าโดยทั่วไป  โดยมิได้ระบุโดยตรงว่า
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่นเดียวกัน  การบอกสภาพร่างกายของคนว่าสมบูรณ์แข็งแรง  
หรือป่วยแค่ไหนแต่มีได้ชี้ให้เห็นโดยตรงว่า คนที่มีอาการอย่างนั้นจะท้าอะไรได้บ้าง  (ซึ่งคนป่วยไม่มาก
ก็ยังท้างานบางอย่างได้) โดยเหตุนี้เราจึงเรียกว่า  ดัชนีคุณภาพน้้าท่ัวไป ( General Water Quality 
Index) เพ่ือบ่งบอก  ระดับคุณภาพน้้าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีพอใช้หรือต่้า  ซึ่งจะท้าให้เราทราบว่า
แม่น้้าดังกล่าวจะต้องด้าเนินการควบคุมดูแลอย่างไรบ้าง เช่นเดียวกับถ้าป่วย (คุณภาพน้้าต่้า) ก็ต้องไป
หาหมอ (มีมาตรการจัดการโดยด่วน)  ซึ่งจะแก้ไขมากน้อยเพียงไร ก็ต้องดูว่าอาการที่เกิดข้ึนรุนแรง
มากหรือน้อยและ สาเหตุ เกิดเนื่องมาจาก ธรรมชาติเอง เช่น ความขุ่น หรือจากการกระท้าของมนุษย์  
เช่นการระบายน้้าเสีย  

ดัชนีคุณภาพน้้าท่ัวไป (WQI) ที่กล่าวถึง มีหน่วยเป็นคะแนน เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน   
คะแนน 91–100 คะแนน ถือว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

71-90 คะแนน คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี  
61-70 คะแนน คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
31-60 คะแนน คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
0-30  คะแนนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  
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คะแนนเหล่านี้โดยปกติเกิดมาจากการรวมคะแนน ดัชนีคุณภาพน้้า 9 ดัชนี ได้แก่  
ความเป็นกรด-ด่าง ( pH) , ออกซิเจนละลายน้้า ( DO) , ของแข็งทั้งหมด ( Total Solid, TS) , 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) , ไนเตรท (NO 3 -) , ฟอสเฟต (PO 
4 3-) , ความขุ่น (Turbidity) , อุณหภูมิ (Temperature) , และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(Biological Oxygen Demand, BOD) เข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวมอย่างเดียว โดยใช้สมการที่ 2.1 

 
   WQI = [(pH) (DO) (TS) (FCB) (NO 3 

-) (PO 4 
3-) (Turbid) (Temp) (BOD)]^1/9  …2.1 

 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
สุนี ตันติกุล ( 2521) ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้้าในคลองเขตต่างๆ ของ

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยได้น้าข้อมูลทางสถิติปริมาณคุณภาพน้้าจากงานวิจัยน้้าเสียของกอง
วิชาการส้านักการระบายน้้ากรุงเทพมหานคร ในช่วงฤดูฝน ฤดูน้้าหลาก และฤดูร้อน โดยน้าข้อมูลที่
ได้มาหาความสัมพันธ์ด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Correlation Matrix ซึ่งสรุปได้ดังนี้
คุณภาพน้้าในคลองเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเกือบทุกคลองมีคุณภาพน้้าไม่เหมาะสมที่จะ
น้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ และค่าบางค่าของพารามิเตอร์สามารถบ่งชี้คุณภาพน้้าแทนกันได้ 
เช่น ค่า DO สามารถบ่งชี้คุณภาพน้้าของ BOD ได้ และค่า BOD สามารถบ่งชี้คุณภาพน้้าของ
แอมโมเนียและฟอสฟอรัสได้ 

ธรรมนูญ โรจนบุรานนท์  (2526) ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้้าของตัวแทนคลองหลักใน
กรุงเทพมหานคร  4 คลอง คือ คลองหลอด (คลองคูเมืองเดิม ) คลองบางล้าพู -โอ่งอ่าง คลองผดุงกรุง
เกษม และคลองบางกอกใหญ่  (คลองบางหลวง ) ตามวิธีตรวจสอบน้้าและน้้าเสียตามมาตรฐานของ  
APHA ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีของคุณภาพน้้า  ที่เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้้า  มีค่าตามล้าดับ  ดังนี้ 
อุณหภูมิน้้าในคลองทุกฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่ในช่วง  28.7 –31.6 องศาเซลเซียส  
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  (pH) ของน้้าคลองอยู่ในช่วง  5.8 ถึง 7.8 ปริมาณออกซิเจนละลายในฤดูน้้า
น้อยมีค่าระหว่าง 0.9 ถึง 1.4 mg/l ส่วนฤดูน้้ามาก 1.4 ถึง 2.5 mg/l ค่าบีโอดีในฤดูน้้าน้อย  (พ.ค.25-
ก.ย.25) ของคลองชั้นในอยู่ในช่วง  12.14 ถึง 29.58 mg/l และในฤดูน้้ามาก  (ต.ค.25- ก.พ.26) มีค่า
ระหว่าง 7.34 ถึง 14.46 mg/l และส้าหรับคลองชั้นนอก  บีโอดีมีค่า 5.82 และ 4.94 ในฤดูน้้าน้อย
และฤดูน้้ามาก  ตามล้าดับ ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้้าคลอง  มีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน้้ามาก  
(105 ถึง 1015 และ 104 ถึง 1014 MPN/100 ml. ในคลองชั้นในและคลองชั้นนอกตามล้าดับ ) 
ปริมาณไนเตรตมีค่าระหว่าง  1.58 ถึง 2.59 ในฤดูน้้าน้อย  และ 1.77 ถึง 4.34 mg/l ในฤดูน้้ามาก  แต่
ส้าหรับคลองชั้นนอกโดยเฉพาะนั้น  ปริมาณไนเตรตค่อนข้างคงที่คือ  ปริมาณ 2.4 mg/l ปริมาณ
แอมโมเนียอยู่ระหว่าง  0.1 ถึง 3.0 mg/l และปริมาณคลอไรด์  ในคลองชั้นในอยู่ระหว่าง  20.58 ถึง 
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57.64 mg/l และส้าหรับคลองชั้นนอก  48.15 mg/l ในฤดูน้้ามาก  แต่สูงขึ้นถึง 80.98 mg/l ในฤดูน้้า
น้อย จากผลการวิเคราะห์ที่แสดงไว้นี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าน้้าในคลองชั้นนอก  และชั้นใน อยู่ใน
สภาพอ่ิมตัว การที่น้้าคลองจะเน่าหรือไม่  ขึ้นอยู่กับการไหลถ่ายเทกับน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาเท่านั้น  
โดยเฉพาะในฤดูน้้าน้อย  จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าแสดงว่า  สภาพแวดล้อมทางน้้าของคลองที่
ศึกษามีคุณภาพปานกลาง ยกเว้นบางสถานที่ในฤดูน้้าน้อย 

ปิยนาถ บุญนาค (2534 ) ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพน้้าในคลองใน  พ.ศ. 2535 ไว้ว่า คลองใน
ใจกลางกรุงเทพมหานคร    มีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมมากท่ีสุด  ได้แก่ คลองวัดเทพธิดา  คลองโอ่งอ่าง  
คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองสามเสน และคลองแสนแสบ 

พันธุชา สืบวงศ์ , ณัฎฐา หังสพฤกษ์ , และวนิดา ชูอักษร (2551) ศึกษาดัชนีคุณภาพน้้า 
(WQI) ที่ระบายออกจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้้าที่ระบายอกจากท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ โดยได้ศึกษา
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 พบว่าในพ้ืนที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้มีดัชนี
คุณภาพน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 54.90 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน
อยู่ในประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม 
 วาสนา เอ้ือวงศ์สัจจะ  (2541) ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางน้้าใน
คลองบางล้าภู -โอ่งอ่าง  กรุงเทพมหานคร  โดยวิเคราะห์คุณภาพน้้าด้วยวิธีการทางเคมีชีวภาพ  
วิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในดินตะกอนด้วยวิธี  Standard Method ผลการศึกษาปรากฏว่า  น้้าใน
คลองมีค่าออกซิเจนละลายในฤดูน้้ามากและน้้าน้อยอยู่ในช่วง  1.5-3.0 mg/l และ 0.8-1.8 mg/l และ
ค่าบีโอดีอยู่ในช่วง  5.1-6.3 mg/l และ 5.4-8.5 mg/l ตามล้าดับ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมใน
ฤดูน้้ามากมีค่า  2.4 x 10 4 MPN/100 ml และในฤดูน้้าน้อยมีค่า  1.6 x 104 MPN/100 ml ถึง 3.3 
x 10 6 MPN/100 ml ส่วนปริมาณตะกั่วในดินตะกอนมีค่า  0.0842 -0.518 µg/g ในฤดูน้้ามากและ  
0.1323-4.0701 µg/g ในฤดูน้้าน้อย 
 พีรพิทย์ พืชมงคล  (2543) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา ในอ้าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่าน้้า 10 จุด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2540 ผลการ
วิเคราะห์น้้ามีค่าพิสัยของอุณหภูมิ 26.0-31.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 7.8-9.3 บีโอดี 0.09-
6.8 มก./ล. ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.002-0.40 มก./ล. และปริมาณตะกอนแขวนลอย 5.0-293.0 
มก./ล. คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งจากชุมชน ที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่
โดยรอบซึ่งไม่มีการบ้าบัด จึงก่อให้เกิดมลภาวะได้โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ส้าหรับแนวทางในการแก้ไข
จัดการคุณภาพน้้าควรควบคุมปริมาณและคุณภาพน้้าที่ปล่อยลงสู่คลองอู่ตะเภา การก้าจัดพืชน้้าและ
การให้ความรู้ ข่าวสาร เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน 
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 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  ( 2545) ได้รายงานสถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  พ.ศ. 2545
เกี่ยวกับคุณภาพน้้าคลองในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ คลองหลอด คลองเทพธิดา  คลองราชบพิธ  คลอง
บางล้าภู คลองโอ่งอ่าง  คลองมหานาค  คลองผดุงกรุงเกษม  คลองสามเสน  คลองแสนแสบ  คลองตัน
คลองเปรมประชากร  คลองบางซื่อ คลองสาธร คลองช่องนนทรีย์  คลองบางไส้ไก่  คลองสาน คลอง
ห้วยขวาง คลองลาดพร้าว  คลองบางน้้าชน  คลองดาวคะนอง  คลองบางขุนเทียน  คลองภาษีเจริญ  
คลองบางกอกใหญ่  คลองพระรามหก  คลองมอญ คลองบางกอกน้อย  คลองพระโขนง  คลองบางนา 
คลองไผ่สิงห์โต  คลองแจงร้อน  คลองราษฎร์บูรณะ  คลองบางปะกอก  คลองบางปะแก้ว  คลองส้าโรง 
คลองบางกรวย คลองมหาสวัสดิ์ คลองทวีวัฒนา คลองสนามไชย  คลองประเวศ  คลองบางกะปิ  คลอง
บางเขน ปี พ.ศ. 2539-2544 สรุปได้ดังนี้ คลองทุกคลองมีค่าออกซิเจนละลาย  ต่้ากว่า 3.0 mg/l 
คลองที่มีค่าออกซิเจนละลายน้อยที่สุดได้แก่คลอง  สาธร และคลองบางซื่อ  มีค่า0.1 mg/l คลองที่มีค่า
บีโอดี มากได้แก่คลองไผ่สิงห์โต  คลองห้วยขวาง  คลองเทพธิดา  คลองราชบพิธ  มีค่า 12.25-24.23 
mg/l 

พันธุชา สืบวงศ์ , ณัฎฐา หังสพฤกษ์ , และวนิดา ชูอักษร (2551) ศึกษาดัชนีคุณภาพน้้า 
(WQI) ที่ระบายออกจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้้าที่ระบายอกจากท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ โดยได้ศึกษา
ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 พบว่าในพ้ืนที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้มีดัชนี
คุณภาพน้้าเฉลี่ยเท่ากับ 54.90 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน
อยู่ในประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม 
   กรมชลประทาน กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้้า  ส่วนอุทกวิทยา  ส้านักอุทกวิทยาและ
บริหารน้้า (2554) ได้ด้าเนินโครงการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา  
ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัด
ชัยนาท ถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ   ตรวจวัดคุณภาพน้้าระหว่างเดือนเมษายน  2552 ถึง
เดือน มีนาคม 2553  ทั้งหมด 28 สถานี  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานีเก็บตัวอย่าง
ต่างๆ ในรอบปี พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้าบางประการมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน  โดยมีแนวโน้ม
ว่าจะมีค่าคุณภาพน้้าต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นจากต้นน้้าไปยังปลายน้้า  ได้แก่ ความน้าไฟฟ้า  ความเค็ม  
ของแข็งละลายได้ท้ังหมด  คลอไรด์ ซัลเฟต ความกระด้างทั้งหมด  SSP และ SAR เป็นต้น แต่มีบาง
ดัชนีคุณภาพน้้าท่ีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน  โดยมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละสถานีเก็บ
ตัวอย่าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ   อย่างไรก็ตามแนวโน้มคุณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาจะ
เริ่มลดต้่าลงจากบริเวณต้นน้้าไปจนถึงปากแม่น้้า  ตามระยะทางที่ไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง  ๆ ซึ่งเป็นแหล่งระบายของเสียและน้้าทิ้ง  และยังพบว่า  แม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่างมี
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  ซึ่งบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม  ได้แก่ อ้าเภอพระ
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ประแดง อ้าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  บริเวณท่าเรือกรุงเทพฯ  เขตคลองเตย  สะพานกรุงเทพฯ  
และสะพานพระพุทธยอดฟ้า  เขตสัมพันธวงศ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  แหล่งน้้ามีความสกปรก
มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ  โดยเฉพาะค่าบีโอดีในบางช่วงมีค่าสูงมาก  ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของแม่น้้ามากขึ้นกว่าเดิมในอนาคต  คุณภาพน้้าที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน้้าและค่าบีโอดีในบางสถานี  และมีเพียงค่าเฉลี่ยความน้าไฟฟ้า  
ความเค็ม ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด  ซัลเฟต คลอไรด์ ความกระด้างทั้งหมด  SSP และSAR ที่เกินค่า
มาตรฐานแหล่งน้้าธรรมชาติที่ก้าหนดไว้  ทั้งนี้เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากการรุกล้้า  
ของน้้าทะเลตามฤดูกาล 
 ปิยณัฐ สวัสดิ์เอื้อ (2553) ได้ใช้ดัชนีคุณภาพน้้าในการประเมินคุณภาพน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา
และคลองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าในแม่น้้ามีค่าอยู่ในช่วง 13-40 ซึ่งจัดอยู่
ในประเภทที่เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก 
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