
 



การประเมินคุณภาพน้้าในพื้นที่มรดกอาเซียนกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ ส้านักอุทยานแห่งชาติ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ที่ปรึกษา 

ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง  ผู้อ านวยการส านักอุทยานแห่งชาติ 
ดร.ประเสริฐ  สอนสถาพรกุล  ผู้อ านวยการส านักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 นิธิ  อาจสมรรถ   ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
วัฒนา  พรประเสริฐ  ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 
 กาญจนพันธ์  ค าแหง  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
 มานะ  เพิ่มพูล   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
 ประทีป  เหิมพยัคฆ์   หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี 

หัวหน้าคณะท้างาน 

ธรรมนญู  เต็มไชย หัวหน้าศูนย์วิจยัและพัฒนานวตักรรมอุทยานแห่งชาต ิ 
จังหวัดเพชรบุร ี

ชุมพล  แก้วเกต ุ คณะท างานและเลขาคณะท างาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

มยุรี  แสงสว่าง  ด ารงศักดิ์  เฮงสว่าง สว่างพงษ์  วรรณมณี 
เพชรรัตน์  ดีแก้ว  ณัฐนันท์  จิตรา  ปิยธิดา  ทองสุข 
สขุวินัย  ค ากลั่น  สุมาลี  จีวพงษ์  สุชาดา  ป้านจันทร์ 
ฟารีนา  หล าชู  พนิดา  ปุริตัง  ปาริชาต  สินสวัสดิ์ 
นภารัตน์  วรรณสุทธ์ิ ตะหลก  ทองเกิด  ปิยะภรณ์  มาตผาง 
ชิระ  อ่วมอิ่ม  เอกณรงค์  สัญจร  กรรณิการ์  เคหาแก้ว 
ดวงเพ็ญ  คล้ายดวง  พิมพ์ชนก  มณีรัตน์ 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้้าค้างคาว – เขาช่องพราน 

เศกศักดิ์ พริ้งชัยภูมิ  อภิเชด  เพ่งไพฑูร  ขจรศักดิ์  นุชแทน 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้ารายงาน 

 ณัฐนันท์  จิตรา 

พ.ศ. 2561 



บทคัดย่อ 

 การศึกษาคุณภาพน้้าในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยพ้ืนที่ต้นน้้า  3 แหล่ง คือ  
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และ
แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) เพ่ือประเมินคุณภาพน้้าของพ้ืนที่ต้นน้้าที่มีชุมชนอาศัย 
โดยการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีของตัวอย่างน้้า แบ่งจุดเก็บ
ตัวอย่างเป็น 3 จุด คือ ก่อนไหลผ่านชุมชน ระหว่างชุมชน และหลังจากผ่านชุมชนไปแล้ว รวม 15 จุด 
แต่ละจุดท้าการวิเคราะห์ 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิของน้้า การน้าไฟฟ้าของน้้า ความขุ่นของน้้า 
ความเป็นกรดด่างของน้้า ความกระด้างของน้้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ของน้้า ไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย พบว่าคุณภาพน้้าของแม่น้้าทั้ง  3 พ้ืนที่  
มี 9 พารามิเตอร์ ที่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ยกเว้น ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจ้าเป็นต้องมีมาตรการในการจัดการอย่างเร่งด่วน 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพน้้า กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
 
 



(1) 
 

สารบัญ 

 หน้า 

สารบัญ (1) 

สารบัญตาราง (2) 

สารบัญภาพ (4) 

ค าน า 1 

วัตถุประสงค์ 2 

ระยะเวลาด าเนินงาน 2 

การตรวจเอกสาร 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 64 

ผลและวิจารณ์ 68 

     ลักษณะทางภูมิทัศน์และสัณฐานวิทยาของแหล่งน ้า 68 

     คุณลักษณะทางกายภาพของน ้า (Physical Characteristics) 77 

     คุณลักษณะทางเคมีของน ้า (Chemical Characteristics) 95 

สรุปผลการศึกษา 120 

ข้อเสนอแนะ 122 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 123 

ภาคผนวก 126 



(2) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

1 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแต่ละพื นที่
และแหล่งก้าเนิดมลพิษ 12 

   

ตารางผนวกท่ี   

1 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 127 

2 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 127 

3 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี ) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 127 

4 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที ่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน   
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ) ประจ้าเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2560 128 

5 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 128 

6 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 128 

7 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 129 

8 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 129 

9 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 129 



(3) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางผนวกท่ี  หน้า 

10 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 130 

11 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี  ( อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 130 

12 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาช ี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้ าภาชี ) ประจ้าเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 130 

13 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 131 

14 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี  (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 131 

15 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาชี  ( เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้ าภาชี )  ประจ้าเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 131 

16 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 132 

17 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น ้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 132 

18 แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณพื นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น ้า
ภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 132 



(4) 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 

1 ที่ตั งของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 21 

2 ที่ตั งหมู่บ้านในพื นที่รัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 23 

3 ระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 25 

4 ความลาดชันในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 26 

5 พื นที่ลุ่มน ้าต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 28 

6 แหล่งน ้าผิวดินของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 30 

7 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 31 

8 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 32 

9 อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 33 

10 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 34 

11 ที่ตั งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 36 

12 ที่ตั งหมู่บ้านในพื นที่รัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 38 

13 ระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 40 

14 ความลาดชันในพื นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 41 

15 พื นที่ลุ่มน ้าต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 44 

16 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 45 

17 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 46 

18 อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 47 

19 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 48 

20 ที่ตั งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี จังหวัดราชบุรี 50 

21 ภาพถ่ายสีหมู่บ้านพุระก้า ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ ง ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวกะเหรี่ยง - กะหร่าง 51 

22 ระดับความสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 52 

23 ภาพถ่ายสีลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 53 



(5) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

24 ความลาดชันในพื นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 54 

25 ภาพถ่ายสีแม่น ้าภาชีที่ไหลผ่านหมู่บ้านพุระก้าและการใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งน ้า 55 

26 ภาพถ่ายสีอ่างเก็บน ้าห้วยอะนะ 55 

27 พื นทีลุ่่มน ้าต่าง ๆ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 56 

28 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 57 

29 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 58 

30 อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 59 

31 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี 60 

32 ตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างน ้า 64 

33 การเก็บตัวอย่างน ้าภาคสนาม 66 

34 การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน ้าโดยการเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) 67 

35 ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน ้าในพื นที่
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ก. จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือ
หมู่บ้านป่าหมาก ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก ค. จุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก ง. จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออก
จากหมู่บ้าน จ. จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน 69 

36 บริเวณพื นที่เก็บตัวอย่างน ้าในห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
กุยบุรี) 70 

37 ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน ้า
ในพื นที ่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)  ก. จุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 1 ต้นน ้าวังข่า ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้าน
บางกลอย ค. จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน ง. จุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื นที่โป่งแดง จ. จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณ
พื นที่ห้วยครก ฉ. จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน ้าแก่งกระจาน 72 

38 บริเวณพื นที่เก็บตัวอย่างน ้าในแม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 73 
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39 ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน ้าใน
พื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) ก. จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 
จุดต้นน ้า ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังจุดล้างผัก ค. จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 
หน่วยต้นน ้า ง. จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย 75 

40 บริเวณพื นที่เก็บตัวอย่างน ้าในแม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 76 

41 อุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 77 

42 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ใน
พื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 78 

43 อุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน) 79 

44 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ใน
พื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 80 

45 อุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 81 

46 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน ้า (Water Temperature) ในพื นที่
แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 82 

47 ค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity) ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรก
ซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 83 

48 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity) 
ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 84 

49 ค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 85 

50 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity) 
ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 86 
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51 ค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 87 

52 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน ้า (Water Conductivity)  
ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 88 

53 ค่าความขุ ่นของน ้า  (Water Turbidity) ในพื นที ่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 89 

54 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน ้า (Water Turbidity) ในพื นที่
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 90 

55 ค่าความขุ่นของน ้า (Water Turbidity) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน) 91 

56 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน ้า (Water Turbidity) ในพื นที่
แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 92 

57 ค่าความขุ่นของน ้า (Water Turbidity) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 93 

58 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน ้า (Water Turbidity) ในพื นที่
แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 94 

59 ค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 95 

60 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 96 

61 ค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน) 97 

62 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่
แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 98 

63 ค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 99 

64 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นกรดด่างของน ้า (Water pH) ในพื นที่
แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 100 
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65 ค่าความกระด้างของน ้า (Water hardness) ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 101 

66 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน ้า (Water hardness)  
ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 102 

67 ค่าความกระด้างของน ้า (Water hardness) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน) 103 

68 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน ้า  (Water hardness)  
ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 104 

69 ค่าความกระด้างของน ้า (Water hardness) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 105 

70 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน ้า (Water hardness)  
ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 106 

71 ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี) 107 

72 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่ห้วย
ตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 108 

73 ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน) 109 

74 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่แม่น ้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 110 

75 ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น ้าภาชี) 111 

76 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) ในพื นที่แม่น ้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 112 

77 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้าในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 113 

78 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้า  
ในพื นที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 114 
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79 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้าในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 115 

80 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้า 
ในพื นที่แม่น ้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 116 

81 ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้าในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 117 

82 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน ้า 
ในพื นที่แม่น ้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น ้าภาชี) 118 

 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 1 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

ค ำน ำ 

ปัจจุบันคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ บริเวณที่มีความหนาแน่นของชุมชนและกิจกรรม 
การพัฒนาต่าง ๆ ก้าลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับสารปนเปื้อนของมลพิษ 
ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งกิจกรรมจากชุมชนตามความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม  
และการท่องเที่ยว โดยมีผลท้าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของทรัพยากรน้้าทั้งทางกายภาพ 
ชีวภาพ รวมทั้งความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้้านั้น ๆ จนเกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ 
ความเสื่อมโทรมหรือความเน่าเสียของทรัพยากรน้้า ปรากฏทั้งในรูปของการสูญเสียออกซิเจนละลาย
น้้า (DO) การมีสารอินทรีย์ตัวท้าลายออกซิเจน (BOD) และแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม (TBC) 

การที่แหล่งน้้าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มทวีความรุนแรง กระจายทั่วทุกพ้ืนที่
ขึ้นเรื่อย ๆ นั้น เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากร และการเจริญเติบโตทางการเกษตร 
โดยขาดการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้้าที่ได้มาตรฐาน การเลี้ยงสัตว์และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ซึ่งเป็นแหล่งน้้าเสียที่มีความเข้มข้นสูงขาดระบบการจัดการน้้าเสียที่เหมาะสม รวมทั้งปริมาณน้้าจาก
ธรรมชาติลดลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่าและแหล่งต้นน้้ามีการใช้ประโยชน์ที่ไม่
เหมาะสม และประการส้าคัญ คือ การบริหารและการจัดการในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ  
ขาดกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจน ในการติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางน้้าจาก
แหล่งก้าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเกษตรขาดการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งน้้าในบริเวณ
กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงในค่าของปัจจัยชี้วัดทางด้านคุณภาพน้้า ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา ที่มีบทบาทในการรักษาสมดุลภายในระบบนิเวศของแหล่งน้้าในพ้ืนที่อย่างละเอียด ซึ่งการ
ตอบสนองต่อผลกระทบต่าง ๆ สามารถน้ามาประยุกต์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าที่เหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตาม
สมดุลธรรมชาติต่อไป เพ่ือป้องกันไม่ให้มนุษย์ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ทีจ่ะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือศึกษาสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหล่งน้้าในบริเวณกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

2.  เพ่ือศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นันทนาการและพฤติกรรมจ้าเพาะที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้้าธรรมชาติ 

3.  เพ่ือประเมินศักยภาพของแหล่งน้้าในการรองรับทางด้านนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

4.  เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง โดยการหามาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 เก็บตัวอย่างน้้าภาคสนาม 1 เดือน เว้น 1 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 
ถึงเดือนกันยายน 2560) 
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กำรตรวจเอกสำร 

น  ำ 

น้้ามีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ในอดีต  
น้้าหรือแหล่งน้้าไม่ว่าจะเป็นน้้าผิวดิน น้้าใต้ดิน น้้าชายฝั่ง และน้้าทะเล จะไม่เน่าเสียหรือเกิดภาวะ
มลพิษ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟ้ืนฟูตัวเองได้ระดับหนึ่ง ท้าให้เกิดการ
หมุนเวียนแม้จะมีการปนเปื้อนจากมลพิษต่าง ๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น้้าจึงสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างเหมาะสม เมื่อมีการเจริญเติบโตของชุมชนจนเกิดเป็นสังคมและมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ท้าให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟ้ืนตัวเองได้ทัน 
ปัญหาน้้าเน่าเสียในแหล่งน้้าจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต  
ในลุ่มน้้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้านั้น ๆ ด้วย ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 
จึงเป็น กิจกรรมที่ส้าคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าเพ่ือทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้้าในปัจจุบัน  
หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะน้าไปสู่การสร้างแนวทาง
ปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้้า การแก้ไข และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้้า
นั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่น้้าหรือแหล่งน้้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 

แหล่งน  ำ 

ประเภทของแหล่งน้้าสามารถจ้าแนกตามระดับความเค็มได้ 3 ลักษณะ คือ แหล่งน้้าจืด 
แหล่งน้้ากร่อย และแหล่งน้้าเค็ม แต่การศึกษาครั้งนี้แหล่งน้้าที่ศึกษาในกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น
ประเภทแหล่งน้้าจืด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แหล่งน  ำจืด (Freshwater habitat) คือ แหล่งน้้าที่มีความเค็ม ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์  
(คิดจ้านวนเกลือเป็นหน่วยต่อน้้า 1000 ส่วน โดยน้้าหนัก) เป็นลักษณะของน้้าในแผ่นดิน เช่น 
ทะเลสาบ แม่น้้า ล้าธาร รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในแหล่งน้้า ส้าหรับการศึกษาทางด้านลักษณะ
ของแหล่งน้้า เป็นการศึกษาทั้งคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ประเภทของแหล่งน้้าจืดสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) แหล่งน  ำนิ่ง (Lentic or Standing water) เป็นแหล่งน้้าปิด (Closed water 
body) ที่อาจมีทางติดต่อกับแม่น้้า ล้าธาร หรือบริเวณท่ีมีน้้าท่วมถึง ในบางแห่งแหล่งน้้าปิดอาจได้รับ
น้้าจากน้้าฝนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่บางแห่งก็ได้รับน้้าจากการท่วมท้นของแม่น้้าและการไหล
ลงมาโดยล้าธารหลายสาย แหล่งน้้านิ่งจะไม่มีการขึ้นลงของน้้า โดยน้้าจะเคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจาก
กระแสลม แหล่งน้้านิ่งที่ส้าคัญ ได้แก่ ทะเลสาบ บึง หนอง บ่อ แหล่งน้้าท่วม อ่างเก็บน้้า เป็นต้น 
แหล่งน้้านิ่งโดยทั่วไปมีความลึกไม่มาก ไม่มีการแบ่งชั้นอุณหภูมิ แสงส่องถึงพ้ืนท้องน้้า พ้ืนท้องน้้าเป็น
ดินหรือตะกอน ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อกลุ่มสัตว์น้้า ได้แก่ แร่ธาตุอาหารที่ไหลลงสู่แหล่งน้้า อุณหภูมิ
อาจมีผลบ้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งจะพบแพลงก์ตอนพืช เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุด
โดยเฉพาะแหล่งน้้าใกล้ชุมชน จะพบแพลงก์ตอนพืชจ้าพวก Chlorella, Scenedessmus anabaena 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 4 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว ในแหล่งน้้าที่มีความลึกมาก เช่น ทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า 
น้้าจะมีการแบ่งชั้นอุณหภูมิ และมีเขตชายฝั่งน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตกลางน้้า แพลงก์ตอนพืชจะมี
พวก Diatom และ Desmid ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแร่ซิลิคอน โดยทั่วไปจะกระจายอยู่ที่
บริเวณชายฝั่งและผิวหน้าน้้า ในน้้าที่ลึกลงไปจะไม่ค่อยพบ ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์พวกที่พบมาก คือ 
พวก Ciliated Protozoa และ Rotifer เพราะสามารถเติบโตได้ดีในน้้าที่มีสารอินทรีย์สูง ส่วนแหล่ง
น้้าขนาดใหญ่แพลงก์ตอนสัตว์พบมากกว่าในบ่อน้้า ได้แก่ Copepod, Cladocerans, Cyclops ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่ม Crustaceans จะเกิดขึ้นหลังจากแพลงก์ตอนพืชเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว มักอยู่ห่างฝั่งและ
อยู่ลึกกว่าแพลงก์ตอนพืช และสัตว์พ้ืนท้องน้้า ลักษณะพ้ืนท้องน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะบอกชนิดของ
สัตว์ที่อาศัยอยู่ บ่อที่พ้ืนท้องน้้าเป็นดินโคลนหรือดินตะกอน มีสารอินทรีย์มาก เช่น ในเมือง พบสัตว์
หน้าดินน้อยชนิดที่พบ เช่น หนอนแดง (Chironomus sp.) ในแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ความลึก
ของน้้าและชนิดพรรณไม้น้้า เป็นปัจจัยส้าคัญในการแพร่กระจายของ Benthos เขตชายฝั่งน้้าตื้น  
ดินเป็นโคลน 

2) แหล่งน  ำไหล (Lotic or Running water) ลักษณะของแหล่งน้้าไหล ได้แก่ 
แม่น้้า ล้าธาร คลอง คู เป็นต้น โดยต้นน้้าอาจมีขนาดเล็กและจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นในช่วงตอนปลายน้้า 
ส้าหรับแหล่งน้้าไหลสามารถแบ่งเขตได้ 2 เขตหลัก คือ  1) เขตน้้าไหลเชี่ยว (Rapid zone) บริเวณนี้
มักตื้น พื้นล่างของแหล่งน้้าจะสะอาด เพราะกระแสน้้าพัดพาตะกอนไปหมด พืชที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็น
กลุ่มสาหร่าย (Algae) ซึ่งยึดเกาะแน่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ล้าต้นหรือใบสามารถลู่ไปตามกระแสน้้าได้  
2) เขตน้้าไหลเอ่ือย (Pool zone) บริเวณนี้มักลึก กระแสน้้าไหลช้า ๆ พ้ืนล่างของแหล่งน้้ามีตะกอน
ทับถมกันอยู่ พืชที่ขึ้นในบริเวณนี้ จะมีรากหยั่งลึกไม่แน่นหนา ประเภทของแหล่งน้้าไหลที่ส้าคัญ  
มีลักษณะดังนี้ 

แม่น  ำ (River) หมายถึง ธารน้้าขนาดใหญ่ที่มีมวลน้้าไหลตลอดปีจากที่สูง
ลงสู่ที่ต่้า หรือจากต้นน้้าไปสู่ปลายน้้า คือ ทะเล แม่น้้าและล้าธารเป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติ เปรียบเสมือนถนนหรือช่องทางให้น้้าไหลผ่านจากท่ีหนึ่งไปสู่แหล่งน้้าที่ต่้ากว่าตามแรงดึงดูด
ของโลก และท้ายสุดก็จะไหลกลับไปสู่ทะเลและมหาสมุทร ลักษณะของล้าธารที่พบมีอยู่ 3 ลักษณะ
คือ 1) ล้าธารที่มีน้้าตลอดปี (Permanent stream) ล้าธารนี้ในฤดูฝนจะได้รับน้้าจาก (overland  
run off) ส่วนในฤดูแล้งจะได้น้้าหล่อเลี้ยงจากน้้าใต้ดิน 2) ล้าธารที่มีน้้าบางฤดู ( Intermittent 
stream) เป็นล้าธารที่มีน้้าในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ลักษณะพื้นล้าธารเป็นดินทราย กรวด อยู่ในเขตป่า
ละเมาะ 3) ล้าธารที่ขาดบางตอน (Interupted stream) เป็นล้าธารที่มีบางช่วงที่น้้าจะไหลวกลงสู่ 
ใต้ดินท้าให้ล้าธารขาดหายไปแล้วไปเปิดเป็นล้าธารบนพ้ืนดินอีกในบริเวณ เป็นล้าธารที่อยู่ใน
ทะเลทราย 

ลุ่มน  ำหรือระบบแม่น  ำ (River system) คือ แม่น้้าทั้งสายตั้งแต่ต้นน้้าถึง
ปากน้้าที่ไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งล้าธารสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้้า หลังคารับน้้า ที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง หนอง 
บึง ที่มีทางน้้าติดถึงแม่น้้าหรือถูกน้้าท่วมได้ในฤดูน้้าหลาก 

คู คลอง เป็นทางน้้าที่เกิดจากการขุดของมนุษย์ เช่น คลองแสนแสบ คลอง
ด้าเนินสะดวก เป็นต้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560) 
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ระบบนิเวศของแม่น  ำ (The River Ecosystem) 

แหล่งน้้าไหลประเภทแม่น้้า จัดเป็นระบบนิเวศท่ีมีความจ้าเพาะที่มีลักษณะการไหลของน้้าใน
อัตราที่หลากหลาย ไหลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าตามฤดูกาลและสภาพความลาดชันตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่ นอกจากนี้ อัตราการไหลยังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและปริมาณการไหลตาม
การจัดการการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้าโดยมนุษย์ ระบบนิเวศแม่น้้าประกอบด้วยกระบวนการของ
สิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ระดับของผู้ผลิตขั้นต้น ผู้บริโภคระดับขั้นต่าง ๆ ขึ้นไป และผู้ย่อยสลายซึ่งด้าเนิน
กิจกรรมการด้ารงชีวิตภายใต้ระบบการเคลื่อนตัวของน้้าที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ลักษณะด้านทิศทางและ
ปริมาณการไหลของน้้าในแม่น้้านับเป็นลักษณะทางกายภาพพ้ืนฐานที่ส้าคัญยิ่งที่มีบทบาทในการ
ควบคุมอัตราการเกิดกระบวนการทางชีวภาพโดยกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางเคมี โดยเฉพาะด้านอัตราการละลายหรือแลกเปลี่ยนของก๊าซ รวมทั้งการแพร่กระจายของแร่ธาตุ
อาหารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมวลน้้า การเคลื่อนตัวของมวลน้้าที่เชื่อมโยงไปถึงโอกาสการกัดเซาะบริเวณ
ชายตลิ่งและการตกตะกอนที่พบเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนที่ ตามระยะเวลาหรือตามฤดูกาลต่าง ๆ ยังก่อให้เกิด
การเปลี่ยนรูปทรงทางสัณฐานวิทยาของแม่น้้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังมีบทบาทต่อการ
น้าพาเอาตะกอนสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารจากบริเวณแผ่นดินลงมาสู่ปากแม่น้้า ซึ่งเป็นแหล่ง
ทรัพยากรสัตว์น้้าที่ส้าคัญ และมีบทบาทเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทางทะเลที่ต่อเนื่องไปยังระบบ 
ของแม่น้้าในภาพรวมจึงเป็นส่วนส้าคัญในวัฏจักรน้้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของมวลน้้าจึงท้าให้
เกิดการหมุนเวียนถ่ายทอดสสารและพลังงานในระหว่างระยะทางที่ไหลพาดผ่านลงสู่พ้ืนที่ในวงกว้าง
จนถึงเขตชายฝั่งทะเล พ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าเป็นอาณาบริเวณที่นับว่าส้าคัญที่สุดในการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชน และเป็นแหล่งการใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เริ่มจากความจ้าเป็นที่มนุษยเ์ราต้องใช้แหล่งน้้าจืดเพ่ือการด้ารงชีวิตเป็น
พ้ืนฐานนั่นเอง (จารุมาศ, 2558) 

ปัจจัยท่ีควบคุมสังคมของแหล่งน  ำไหล 

1.  กระแสน้้า บริเวณต้นน้้ากระแสน้้าเร็วมาก พ้ืนท้องน้้าเป็นหิน กรวด สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัว
ในด้านการต้านกระแสน้้า เช่น ปรับรูปร่างให้มีทรงเพรียว มีอวัยวะเกาะ หรือมีล้าตัวแบน 

2.  อุณหภูมิ และปริมาณออกซิเจนในน้้า แหล่งน้้าไหลจะมีออกซิเจนละลายอยู่มาก สัตว์ที่
อาศัยจึงใช้ออกซิเจนมาก ท้าให้ไม่แพร่กระจายไปอยู่ในบริเวณอ่ืน ๆ 

3.  ลักษณะพ้ืนท้องน้้า พ้ืนต้นน้้า เป็นหิน กรวด พืชหรือสัตว์จะปรับตัวให้เกาะวัตถุเหล่านี้ 
ได้ด ีส่วนพื้นน้้าที่ไหลไม่แรงสัตว์จะมีการฝังตัวในดินได้ 

4.  ปริมาณน้้าฝน ถ้าปริมาณน้้ามีน้อยสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าจะต้องสูญหายไป 
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สังคมของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  ำไหล (Lotic community) 

แพลงก์ตอนพืช บริเวณต้นน้้าจะพบน้อยมากส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ Green algae และ 
Diatom เกาะกับพ้ืนหรือวัตถอ่ืุนส่วนในเขตน้้าไหลไม่แรงและปากแม่น้้าจะมี Diatom มาก 

แพลงก์ตอนสัตว์ ในแหล่งน้้าไหลบริเวณต้นน้้า หรือในล้าธาร มักจะไม่พบแพลงก์ตอนสัตว์ 
จะพบบริเวณน้้าค่อนข้างไหลช้า เช่น บริเวณปากแม่น้้าหรือเขตวังน้้า ได้แก่ กลุ่มหนอนจักร กลุ่มคัสเตเชียน 
และกลุ่มสัตว์เซลล์เดียว 

สัตว์พื นท้องน  ำ พ้ืนท้องน้้าที่เป็นหิน กรวด น้้าไหลแรง สัตว์ต้องซ่อนตัวตามซอกหิน ใต้ก้อนหิน 
ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น Arcellus, Niphargus เป็นต้น พ้ืนท้องน้้าเป็นทรายหยาบและทราย
ละเอียด เขตนี้ความแรงของกระแสน้้าจะลดน้อยลง สัตว์จะมีขนาดเล็กลง บางชนิดฝังตัวตามพื้นทราย 
บางชนิดเกาะกับเม็ดทราย บางชนิดเคลื่อนที่ทวนกระแสน้้าได้ ส่วนใหญ่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว เช่น 
Caddy fly, Rotifer Odonata เป็นต้น พ้ืนท้องน้้าที่เป็นโคลน ส่วนใหญ่อยู่ปลายแม่น้้าหรือวังน้้า 
จ้านวนชนิดและปริมาณจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะพวก Oligochaete ตัวอ่อนแมลง หอยฝาเดียว หอย 2 ฝา 
และคัสเตเชียน เป็นต้น 

พืชชั นสูง แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) พวกเกาะติด ได้แก่ พืชน้้าที่เกาะตามก้อนหินหรือวัตถุอ่ืน 
เช่น Mosses, Liverworts และ Hydrothyria เป็นต้น  2) พวกที่มีรากแผ่กระจาย พืชนี้จะมีรากแผ่
กระจายซอกซอนไปตามพ้ืนท้องน้้าที่มีโคลนตม เช่น สาหร่ายไฟ (Nitella sp.) สาหร่ายหางวัว 
(Najas Graminea Del.)  3) พวกลอยน้้า พืชน้้าพวกนี้จะพบได้ในเวิ้งน้้าที่น้้าไหลไม่แรง ได้แก่ 
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) 

ควำมหมำยแหล่งน  ำผิวดิน 

แหล่งน้้าผิวดิน หมายถึง แม่น้้า ล้าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้้า และแหล่งน้้า
สาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายถึง แหล่งน้้าสาธารณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบนเกาะด้วย 
แต่ไม่รวมถึงน้้าบาดาล และในกรณีที่แหล่งน้้านั้นอยู่ติดกับทะเลให้หมายถึงแหล่งน้้าที่อยู่ภายในปาก
แม่น้้าหรือปากทะเลสาบ (ปากแม่น้้าและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่าก้าหนด) 

กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน 

1.  กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพแหล่งน  ำ มีวัตถุประสงค์ 

1.1  เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และมี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

1.2  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
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2.  หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน  ำ 

2.1 ความเหมาะสมต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภท ในกรณีที่
แหล่งน้้านั้นมีการใช้ประโยชน์หลายด้าน (Multi Purposes) โดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็น
ส้าคัญ ทั้งนี ้ระดับมาตรฐานจะไม่ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน 

2.2 สถานการณ์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าหลักของประเทศ และแนวโน้มของคุณภาพน้้า 
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

2.3 ค้านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้้าส่วนใหญ่ 

2.4 ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้้าในเขตต่าง ๆ ของประชาชน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหลักและของประชาชนส่วนใหญ่ 

3.  เป้ำหมำยในกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน 

3.1 เพ่ือให้มีการจัดท้าแบ่งประเภทแหล่งน้้าโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้า 

3.2 เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพน้้าและวิธีการตรวจสอบที่เป็นหลักส้าหรับการวาง  
โครงการต่าง ๆ ที่ต้องค้านึงถึงแหล่งน้้าเป็นส้าคัญ 

3.3 เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นน้้าล้าธารให้ปราศจาก 
การปนเปื้อนจากกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.  ประเภทและมำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน 

ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ แหล่งน้้า
ประเภทที ่1 แหล่งน้้าประเภทที ่2 แหล่งน้้าประเภทที ่3 แหล่งน้้าประเภทที ่4 และแหล่งน้้าประเภทที ่5 
ดังนี้ 

4.1 แหล่งน้้าประเภทที่  1 ได้แก่ แหล่งน้้าที่คุณภาพน้้ามีสภาพตามธรรมชาติ   
โดยปราศจากน้้าทิ้ง จากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 

2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้้า 

4.2 แหล่งน้้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และ
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 
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2) การอนุรักษ์สัตว์น้้า 

3) การประมง 

4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 

4.3 แหล่งน้้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 

2) การเกษตร 

4.4 แหล่งน้้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน 

2) การอุตสาหกรรม 

4.5 แหล่งน้้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

5.  กำรก ำหนดมำตรฐำนดัชนีคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน 

5.1 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติ และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตาม ข้อ 4 (4.1) 

5.2 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี้  

5.2.1 ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ซึ่งจะท้าให้  สี 
กลิ่น และรสของน้้าเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ 

5.2.2 อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 
องศาเซลเซียส 

5.2.3 ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0 - 9.0 

5.2.4 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.5 บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.6 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่า
ไม่เกินกว่า 5,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร 
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5.2.7 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า 1,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร 

5.2.8 ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.10 ฟีนอล (Phenols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.11 ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.12 นิคเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.13 แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.14 สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.15 แคดเมียม (Cd) ในน้้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกิน
กว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้้าที่มีความกระด้างในรูปของ 
CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.16 โครเมียมชนิดเอ็กซาวาเล้นท์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า 
0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.17 ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.18 ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.19 สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.20 ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.21 กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกิน
กว่า 0.1 เบคเคอเรล/ลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า 1.0 เบคเคอเรล/ลิตร 

5.2.22 สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorins 
Pesticides) มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.2.23 ดีดีท ี(DDT) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 ไมโครกรัม/ลิตร 

5.2.24 บีเอซซีชนิดแอลฟา (Alpha - BHC) มีค่าไม่เกินกว่า 0.02 ไมโครกรัม/ลิตร 

5.2.25 ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร 

5.2.26 อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร 

5.2.27 เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlor 
epoxide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร 

5.2.28 เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่ก้าหนด 
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5.3 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 5.2 เว้นแต่ 

5.3.1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.3.2 บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.3.3 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่า
ไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร 

5.3.4 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่
เกินกว่า 4,000 เอ็ม พี เอ็น./100 มิลลิลิตร 

5.4 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 5.2 (5.2.1) ถึง 
(5.2.5) และ (5.2.8) ถึง (5.2.28) เว้นแต่ 

5.4.1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.4.2 บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

5.5 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่้ากว่าคุณภาพน้้าในแหล่ง
น้้าประเภทที ่4 (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535) 

ดัชนีชี วัดคุณภำพน  ำ 

คุณภาพน้้า (Water Quality) เป็นค้าที่มีความหมายกว้างมากแต่มีขอบเขตซึ่งจะถูกก้าหนด
โดยคุณลักษณะของน้้าที่ต้องการหรือเหมาะสมส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ โดยปกติน้้าในธรรมชาติจะมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีสารเจือปนอยู่ในน้้ามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา 
ของน้้า คุณลักษณะของน้้าที่ เหมาะสมจะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
ว่าต้องการคุณลักษณะน้้าอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรและไม่ควรมีส่วนประกอบหรือสารเจือปนชนิด
ใด คุณภาพของน้้าขึ้นอยู่กับสิ่งเจือปนหรือปนเปื้อนอยู่ในน้้าซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด ได้แก่ ธาตุหรือ 
อิออนต่าง ๆ เช่น โซเดียม (Sodium) โพแทสเซียม (Potassium) แคลเซียม (Calcium) แมกนีเซียม 
(Magnesium) เหล็ก (Iron) แมงกานีส (Manganese) ทองแดง (Copper) สังกะสี (Zinc) ตะกั่ว 
(Lead) ซัลเฟต (Sulfate) ฟอสเฟต (Phosphate) และไนเตรต (Nitrate) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ ที่ท้าให้น้้ามีคุณภาพต่างกัน คุณลักษณะที่ส้าคัญของน้้า
สามารถแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ 3 ลักษณะ คือ 

1.  คุณลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Characteristics) เป็นคุณลักษณะของน้้าที่บ่ง
บอกถึงคุณภาพของน้้าทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) สภาพการน้า
ไฟฟ้า (Conductivity) ปริมาณของแข็ง (Solid content) กลิ่น (Odor) สี (Color) และรส (Taste) 

2.  คุณลักษณะทำงเคมี (Chemical Characteristics) เป็นคุณลักษณะที่เกิดจากสารเคมี
ที่เจือปนอยู่ในน้้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้การตรวจสอบด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งที่เป็นปริมาณสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เจือปนอยู่ในน้้า ตัวอย่างเช่น ความ
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กระด้าง (Hardness) อิออนลบชนิดต่าง ๆ เช่น ฟอสเฟต (Phosphate) คลอไรด์ (Chloride) ซัลเฟต
(Sulfate) ซัลไฟด์ (Total Sulfides) ไซยาไนด์ (Cyanides) ความเป็นกรดด่าง (pH Value) และ
สภาพกรด – สภาพด่าง (Acidity - Alkalinity) กรดอินทรีย์ (Organic acids) และกรดระเหยง่าย
(Volatile acids) ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (Dissolved Oxygen) ค่าท่ีแสดงถึงความสกปรกในรูป
ต่าง ๆ เช่น ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand: 
COD) ค่าเปอร์แมงกาเนต (Permanganate Value: PV) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) โลหะต่าง ๆ (Metals) เช่น ตะกั่ว (lead) สารหนู 
(Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ปรอท (Mercury) สังกะสี (Zinc) ทองแดง (Copper) เป็นต้น 
น้้ามันและไขมัน (Oils and Greases)  ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid) ปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid) ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solid) ปริมาณสารระเหยง่ายและสารคงตัวทั้งหมด (Fixed and Volatile Solid) ยาปราบวัชพืช 
(Herbicides) และยาก้าจัดแมลง (Pesticides) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Materials) สาร
ซักฟอกและสารอินทรีย์อื่น ๆ (Organic Materials) 

3.  คุณลักษณะทำงชีววิทยำ (Biological Characteristics) เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึง
คุณภาพน้้าที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่เจือปนในน้้า โดยจุลินทรีย์บางชนิดท้าให้เกิดโรคในคน เช่น แบคทีเรีย
ชนิดวิบริโอ ซัลโมนาลา ชิกเจลลา และจุลินทรีย์บางชนิดท้าให้คุณภาพน้้าเปลี่ยนไป เช่น ซัลเฟอร์
แบคทีเรีย จะสร้างสารประกอบซัลเฟอร์ซึ่งเมื่อท้าปฏิกิริยากับก๊าซไฮโดรเจนจะได้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
เป็นเหตุท้าให้น้้ามีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่าซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของก๊าซนี้ และถ้าซัลไฟด์อิออนจาก
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์รวมตัวกับโลหะบางชนิดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้้า เช่น เหล็ก เป็นต้น จะท้าให้เกิดเป็น
สารประกอบของโลหะซัลไฟด์ซึ่งมีสีด้า ตัวอย่างการตรวจคุณลักษณะทางชีววิทยา เช่น การตรวจหา
ชนิดและปริมาณของสาหร่าย การตรวจหาเชื้อราต่าง ๆ การตรวจหาไวรัส การตรวจหาแบคทีเรียชนิด
ต่าง ๆ การตรวจหาโคไลฟอร์ม (Total Coliform) และการตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogenic 
Organisms) เป็นต้น (สะอุดี, 2554) 

พำรำมิเตอร์ที่เหมำะสมในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน  ำ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจ้าเป็นที่ต้องมีการก้าหนดพารามิเตอร์ในการติดตาม
ตรวจสอบโดยควรเลือกพารามิเตอร์ที่มีความส้าคัญหรือบ่งชี้ถึงคุณภาพน้้าได้ รวมทั้งยังต้องค้านึงถึง
ศักยภาพของท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากรและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยพารามิเตอร์ที่ควร
ตรวจวัดตามสภาพของพ้ืนที่และแหล่งก้าเนิดมลพิษในท้องถิ่น มีดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 
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ตำรำงที่ 1  พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแต่ละพ้ืนที่และแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
 

พื นที่และแหล่งก ำเนิดมลพิษ พำรำมิเตอร์ที่ควรตรวจวัด 

พื้นที่การเกษตร  ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
ป่าไม้  ความขุ่น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

พื้นที่ปศุสัตว์  
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุน่ ฟอสฟอรัส 
ไนเตรท อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

พื้นที่อุตสาหกรรม  
อุณหภูมิ ความเป็นกรด - ด่าง การน้าไฟฟ้า โลหะหนกั 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

เหมือง 
อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด-ดา่ง การน้าไฟฟา้ 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

พื้นที่ชุมชน   
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุน่ ฟอสฟอรัส ไนเตรท 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า บโีอดี การน้าไฟฟ้า 

โรงบ้าบัดน้้าเสีย  
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุน่ ฟอสฟอรัส ไนเตรท 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า บโีอดี การน้าไฟฟ้า 

พื้นที่ก่อสร้าง  
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุน่ ฟอสฟอรัส ไนเตรท 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า บโีอดี โลหะหนัก 

ปากแม่น้า้  
ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
ความเค็ม 

ชายฝั่งทะเล  
ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
ความเค็ม 

แหล่งสันทนาการและพักผ่อน  
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุน่ อุณหภูม ิ
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า บีโอด ี

พำรำมิเตอร์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 

1.  คุณลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Characteristics) เป็นคุณลักษณะของน้้าที่บ่งบอก
ถึงคุณภาพของน้้าทางกายภาพ ได้แก่ 

อุณหภูมิ (Temperature) หมายถึง ความร้อน - เย็นของน้้า อุณหภูมิของน้้าจะสูง
กว่าอุณหภูมิในบรรยากาศ ยกเว้น ในฤดูร้อน ผลกระทบของอุณหภูมิน้้า คือ มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้้า การเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน้้า มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดขึ้นได้
ดีเมื่อมีอุณหภูมิสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า อุณหภูมิ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวหนึ่ง ที่มผีลต่อการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ในน้้า โดยจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 25 - 35 องศาเซลเซียส และหยุดการ
เติบโตที ่50 องศาเซลเซียส ส่งผลต่อการละลายของออกซิเจนในน้้า (กัณฑรีย,์ 2540) 

ควำมขุ่น (Turbidity) ของน้้าเกิดจากการที่มีสารแขวนลอยอยู่ในน้้าท้าให้ขัดขวาง
ทางเดินของแสงที่ผ่านน้้านั้น เมื่อแสงส่องกระทบสารแขวนลอยจะเกิดการหักเหของแสงอย่างไม่เป็น
ระเบียบหรือแสงนั้นอาจจะถูกกั้นไม่ให้ทะลุผ่านไปได้ จึงท้าให้มองเห็นน้้านั้นว่าขุ่น สารแขวนลอย 
เหล่านี้ ได้แก่ ดินเหนียว อินทรีย์สาร อนินทรีย์สาร แพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ความขุ่นของน้้า
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ขึ้นอยู่กับชนิดของพ้ืนท้องน้้า ความเร็วของน้้า การใช้ที่ดินต้นน้้าล้าธาร การย่อยสลายของพืช 
อุณหภูมิ เป็นต้น น้้าที่มีความขุ่นมาก จะมีผลต่อการน้าน้้านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้
บริโภค การเกษตรและการอุตสาหกรรม (สุขลัคน,์ 2550) 

กำรน ำไฟฟ้ำ (Electrical Conductivity: EC) เป็นการวัดความสามารถของน้้า 
ที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและชนิดของอิออนที่อยู่ในน้้า รวมทั้งอุณหภูมิ
ขณะที่วัดค่าการน้าไฟฟ้า ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าเป็นการแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอิออน 
ที่ละลายในน้้า ไม่สามารถบอกถึงชนิดของสารที่ละลายในน้้าเพราะค่าการน้าไฟฟ้าเป็นค่ารวมของ 
อิออนในน้้า นอกจากนี้ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าเป็นปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
ในน้้า (TDS) ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้ามีความส้าคัญมากต่อการน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ควรจะมีการ
ตรวจวัดเป็นอันดับแรกเพ่ือประเมินคุณภาพน้้าเสมอ (สุขลัคน,์ 2550) 

2.  คุณลักษณะทำงเคมี (Chemical Characteristics) 

ควำมเป็นกรด - ด่ำงของน  ำ (Water pH) ได้แก่ ค่าบ่งชี้ระดับความเป็นกรดด่าง
ของน้้า ซึ่งมีค่าต่้าสุด 0 หน่วย และมีค่าสูงสุด 14 หน่วย แหล่งน้้าที่มีค่า pH ต่้ากว่า 7 จะถือว่าเป็น
แหล่งน้้าที่มีสภาพเป็นกรด แหล่งน้้าที่มีค่า pH สูงกว่า 7 จะถือว่ามีสภาพเป็นด่าง แหล่งน้้าที่ดีควรมี
ค่า pH ใกล้เคียง 7 ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน อาทิ การอุปโภค
บริโภค การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า การเกษตรและการอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้า
ผิวดินของประเทศ อนุโลมให้ค่า pH อยู่ในช่วง 5 - 9 หน่วย แหล่งน้้าที่มีค่า pH ไม่ได้ตามมาตรฐาน 
อาจเป็นอันตรายต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (ส้านัก
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, 2548) ซึ่งการตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง สามารถวัดได้ หลากหลายวิธี 
แต่การใช้เครื่อง pH Meter เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว วัดค่า
ได้ในช่วงกว้างแม้แต่ในน้้าตัวอย่างที่มีความขุ่น อีกท้ังยังได้ค่าที่แน่นอน ราคาของเครื่องจะค่อนข้างสูง 
และต้องมีการสอบเทียบค่ามาตรฐานเพ่ือให้สามารถวัดค่าได้แม่นย้าและถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการ
บ้ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการท้างานให้มีสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา เครื่อง pH Meter  
มี 2 แบบ คือ 1) แบบ Pocket Pals หรือเรียกว่า แบบปากกา ซึ่งมีความสะดวกในการพกพามากกว่า
แบบ Lab Meter ในการสอบเทียบค่าก่อนการใช้งานจะสอบเทียบกับสารละลายมาตรฐานเพียงตัว
เดียวก็พอ และราคาถูกกว่า 2) แบบ Lab Meter แม้ว่าจะสามารถน้าไปใช้ในภาคสนามได้ แต่ก็จะมี
ขนาดใหญ่กว่าแบบปากกา รวมทั้งในการสอบเทียบก่อนการใช้งานต้องสอบเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน 2 - 3 ชนิด คือ ที่ pH 4.0 pH 7.0 และ pH 10.0 ท้าให้ค่าความเป็นกรด – ด่างที่อ่านได้มี
ค่าแม่นย้าและละเอียดกว่าแบบปากกา 

ค่ำควำมกระด้ำง (Hardness) หมายถึง ปริมาณของเกลือ แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
ละลายอยู่ในน้้า ความกระด้างของน้้าแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ความกระด้างชั่วคราว (Temporary 
hardness) โดยเกิดจากสารละลายของ Calcium หรือ Magnesium bicarbonate เมื่อถูกความร้อน
จะตกตะกอนกลายเป็นหินปูน (Carbonate) ส่วนความกระด้างถาวร (Permanent hardness)  
เกิดจากสารละลายพวก Calcium หรือ Magnesium carbonate และความกระด้างรวมของน้า้ 
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Total hardness หมายถึง ผลรวมของความกระด้างชั่วคราวและถาวรโดยอยู่ในรูปของ calcium 
carbonate ค่าความกระด้างของน้้ามีค่าตั้งแต่ 0 - 100 mg/l ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของแหล่งน้้า ค่า
ความกระด้างของน้้าหากเป็นความกระด้างถาวร ถ้าเราใช้อุปโภคบริโภคเป็นประจ้าในชีวิตประจ้าวัน
จะไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้น จึงควรต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน้าไปใช้ (บริษัทแอ็ซซท 
จ้ากัด, 2560) 

ปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ (Dissolved Oxygen: DO) ได้แก่ ปริมาณออกซิเจน
ละลายในแหล่งน้้า ซึ่งเป็นค่าที่มีความจ้าเป็นต่อการหายใจของพืชและสัตว์น้้า ปริมาณออกซิเจนละลาย
น้้ามีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร แหล่งน้้าที่เหมาะแก่การด้ารงชีวิต การขยายพันธุ์และการอนุรักษสัตว์
น้้า ควรมีค่า DO ไม่ต่้ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้โดยทั่วไปสัตว์น้้าส่วนใหญ่จะด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกตทิี่ระดับค่า DO ไม่ต่้ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ถ้าปริมาณออกซิเจนละลายมีค่าต่้ากว่า 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร จะไม่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าบางแห่งอาจ
ตรวจวัดค่า DO ได้สูงมากเกินกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเวลากลางวันแสดงให้เห็นว่าอาจมีการ
เจริญเติบโตที่ผิดปกติของสาหร่ายในแหล่งน้้า (Algae Bloom) เป็นเหตุให้เกิดการผลิตค่าออกซิเจน
ละลายที่มากเกินปกติ อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้้าท้าให้เกิดโรค gas bubble disease โดยเกิดฟอง
ก๊าซขึ้นในระบบหมุนเวียนโลหิต ขณะที่ในช่วงเวลากลางคืนออกซิเจนละลายเหล่านั้นจะลดต่้าลงมาก 
เนื่องจากการหายใจของสาหร่ายท้าให้แหล่งน้้าขาดออกซิเจนกะทันหัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สัตว์น้้าขาด
อากาศหายใจจนตายได้ (ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, 2548) 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจน 
ที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้้า แหล่งน้้าที่มีค่าบีโอดีมาก เเสดงว่ามีค่าความ
สกปรกมาก เนื่องจากจุลินทรีย์ต้องใช้ออกซิเจนจ้านวนมากในการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือสิ่งปฏิกูล
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในแหล่งน้้าลดลง และอาจเกิดความเน่าเสียได้ โดยทั่วไป
แหล่งน้้าผิวดินที่อนุรักษ์ไว้ส้าหรับการด้ารงชีวิตสัตว์น้้าและการผลิตประปาข้ันพื้นฐานไม่ควรมีค่าบีโอดี 
เกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าอนุรักษ์ไว้เพ่ือกิจกรรมด้านการเกษตร ไม่ควรมีค่าบีโอดีเกิน  2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรมด้านการอุตสาหกรรม ไม่ควรมีคาบีโอดี
เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, 2548) 

ไนเตรท (Nitrate: NO3) ไนเตรท โดยทั่วไปปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน จะเปลี่ยน
รูปมาจากแอมโมเนีย - ไนโตรเจน ในแหล่งน้้า โดยแบคทีเรียกลุ่ม autotrophic nitrifying ซึ่งแหล่ง
น้้าที่มีความสกปรกสูงและมีการปนเปื้อนอย่างสม่้าเสมอมักตรวจพบไนเตรท - ไนโตรเจนในปริมาณสูง 
แหล่งน้้าที่ตรวจพบปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจนสูง ย่อมแสดงว่ามีการปนเปื้อนจากของเสียหรือ 
สิ่งสกปรกจากชุมชน หรือมีการชะล้างหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรมในปริมาณสูง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
การน้าน้้ามาใช้ในการบริโภคหรือการผลิตน้้าประปา (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

ปริมำณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen: NO3 - N) ปริมาณไนโตรเจน 
(N) ในรูปของไนเตรท (NO3) ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของเสียหรือน้้าทิ้งที่มีส่วนประกอบของ
ไนโตรเจน เช่นเดียวกับค่าแอมโมเนียไนโตรเจน หรือการชะล้างปุ๋ยหน้าดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
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โดยทั่วไปปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน จะเปลี่ยนรูปมาจากแอมโมเนีย - ไนโตรเจนในแหล่งน้้า  
โดยแบคทีเรียกลุ่ม autotrophic nitrifying ซึ่งแหล่งน้้าที่มีความสกปรกสูง และมีการปนเปื้อน 
อย างสม่้าเสมอ มักตรวจพบ ไนเตรท – ไนโตรเจน ในปริมาณสูง แหล่งน้้ าที่ตรวจพบปริมาณ  
ไนเตรท - ไนโตรเจนสูง แสดงว่ามีการปนเปื้อนจากของเสียหรือสิ่งสกปรกจากชุมชน หรือมีการชะล้าง
หน้าดิน ในพ้ืนที่เกษตรกรรมในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการน้าน้้ามาใช้ในการบริโภคหรือการ
ผลิตประปา ท้าให้เกิดโรคระบบโลหิต เรียกว่า methemoglobinemia ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้า
ผิวดินไม่ควรมีค่าไนเตรท ไนโตรเจนเกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้การปล่อยไนเตรท - ไนโตรเจน 
ลงสู่แหล่งน้้าอาจก่อให้เกิดปัญหา การเพ่ิมประชากรของพืชน้้า เช่น สาหร่าย แพลงค์ตอนพืช หรือ
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) เป็นต้น เนื่องจากไนเตรทเป็นปุ๋ยหรือสารอาหาร
ส้าคัญของพืชน้้า ท้าให้พืชน้้าเติบโตได้ดีและเกิดการปกคลุมอย่างกว้างขวางบริเวณผิวน้้าท้าให้สัตว์น้้า
ไม่สามารถขึ้นไปรับออกซิเจน (O2) ที่ใช้ในการหายใจได้ อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้น้้าเพ่ือผลิต
ประปาและการคมนาคม เป็นต้น (ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, 2548) 

ฟอสเฟต (PO4) ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตที่พบในแหล่งน้้ามีความส้าคัญต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์และพืช โดยปกติฟอสฟอรัสจะเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อพืช ดังนั้น จึงท้าให้พืชน้้า
โดยเฉพาะแพลงตอนพืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งน้้า แต่ถ้ามีปริมาณมากเกินไป ก็อาจท้าให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งน้้า ซึ่งเกิดจากการ
เจริญเติบโตของพืชน้้าที่เรียกว่า Eutrophication แหล่งน้้าที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกว่า 0.6 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะมีปัญหามลภาวะดังนั้นในการควบคุมและป้องกันปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าจึงได้
ก้าหนดมาตรฐานไว้ไม่ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสเกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ม.ป.ป.) 

ปริมำณฟอสฟอรัสทั งหมด (Total Phosphorus: TP) ปริมาณฟอสฟอรัสที่
ปนเปื้อนในแหล่งน้้าในรูปแบบต่าง ๆ ฟอสฟอรัสเป็นอาหารส้าคัญและจ้าเป็นต่อการเติบโตของพืชน้้า 
แหล่งน้้าที่มีปริมาณฟอสฟอรัสมากเกินปกติอาจท้าให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชน้้า  รวมทั้งสาหร่าย 
แพลงค์ตอนพืช หรือผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป
ปริมาณฟอสฟอรัสที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้้า จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไนโตรเจนเสมอ  
โดยฟอสฟอรัสจะเป็นปัจจัยหลัก ไนโตรเจนเป็นปัจจัยรองและแหล่งน้้าที่มีค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด  
อยู่ระหว่าง 0.05 - 1 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือมากกว่ามีโอกาสเกิดปัญหา algae bloom ได้ ทั้งนี้ต้อง
ขึ้นอยู่กับสภาวะทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ กระแสน้้า เป็นต้น ปริมาณฟอสฟอรัสที่เกิน
ปกติในแหล่งน้้าส่วนใหญ่จะปนเปื้อนมาจากการปล่อยน้้าทิ้งจากชุมชน การชะล้างหน้าดินที่มีการ
สะสมของปุ๋ยหรือการระบายน้้าทิ้งจากพ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งน้้าเสื่อมโทรมมักมีค่าฟอสฟอรัส
ทั้งหมด เกินกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไป (ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี, 2548) 

แอมโนเนีย (NH3) การตรวจวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียในน้้า มีประโยชน์สามารถ 
บ่งบอกถึงการปนเปื้อนของแหล่งน้้าและเป็นการเฝ้าระวังในกรณีที่พบว่ามีการปนเปื้อนสูง เพ่ือใช้ใน
การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาของแหล่งน้้าได้ เนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารประกอบไนโตรเจน
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ตัวหนึ่งซึ่งสารประกอบไนโตเจนมีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านน้้าและน้้าเสีย นอกจากนี้ยังมี
ความส้าคัญในวงจรของห่วงโซ่อาหารในวงจรชีวิตของพืชและสัตว์ 

ปริมำณแอมโมเนีย - ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen: NH3 - N) ได้แก่ ปริมาณ
ไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียทั้งหมด มีความส้าคัญในการบ่งชี้สภาพความสกปรกของแหล่งน้้าที่
เกิดจากของเสียหรือน้้าทิ้งที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจน เช่น โปรตีนในอินทรีย์สารที่ประกอบใน
ร่างกาย พืช สัตว์ อุจจาระ ปุ๋ยคอก เป็นต้น โดยเฉพาะน้้าทิ้งจากแหล่งชุมชน ฟาร์มสุกร หากตรวจ
พบว่าแหล่งน้้ามีปริมาณแอมโมเนีย - ไนโตรเจนสูง แสดงว่าแหล่งน้้ามีการปนเปื้อนจากมลพิษสูง  
และอาจเป็นพิษต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า  ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินปริมาณ
แอมโมเนีย - ไนโตรเจน ในแหลงน้้าไม่ควรมีค่าเกินกว่า 0.5 มก./ล (ส้านักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 
ชลบุรี, 2548) 

3.  ลักษณะของเสียทำงชีวภำพ 

แบคทีเรีย คือ จุลินทรีย์เซลล์เดียว มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เป็นผู้ย่อยสลายในแหล่งน้้า รา เป็นจุลินทรีย์ที่มีหลายเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์ มีความส้าคัญในการย่อย
สลายพวกคาร์บอนที่มีค่า pH ต้่า และย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียบางระบบ 

มลพิษทำงน  ำ 

น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ความส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ที่ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคมและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่จ้าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพ้ืนฐาน เช่น การชลประทาน การประมง การอุปโภคบริโภค  
การอุตสาหกรรม และการพลังงาน เป็นสิ่งที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ การใช้เทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า ซึ่งอาจส่งผล
กระทบร้ายแรงในอนาคตเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางน้้าได ้

ปัญหำมลพิษทำงน  ำ 

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ค้าจ้ากัด
ความของค้าว่า “มลพิษ” “ภาวะมลพิษ” และ “น้้าเสีย” ดังนี้ 

“มลพิษ” หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตรายและมลสารอ่ืน ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือ
สิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนได้ และให้ความหมายรวมถึง รังสี ความร้อน เสียง แสง กลิ่น ความสั่นสะเทือน 
หรือเหตุร้าคาญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยจากแหล่งก้าเนิดมลพิษด้วย 
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“ภาวะมลพิษ” หมายถึง สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษ
ท้าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้้า มลพิษทางอากาศ และมลพิษในดิน 

“น้้าเสีย” หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

ดังนั้น มลพิษทางน้้า หมายถึง สภาพน้้าที่เสื่อมคุณภาพ มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากสภาพ
ธรรมชาติเดิมเนื่องจากมีสารพิษเข้าไปปะปนอยู่มาก น้้าในสภาพเช่นนี้ไม่เหมาะต่อการด้ารงชีวิตของ
สัตว์น้้า และการบริโภคและอุปโภคของมนุษย์ เช่น น้้าที่มีสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น น้้าที่มีสารเคมีที่เป็น
พิษหรือเชื้อโรคปะปนอยู่ รวมทั้งน้้าที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 

สำรมลพิษทำงน  ำ 

สารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้้า ได้แก่ สารเคมีที่มีอยู่ในน้้า แล้วก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางน้้าขึ้น
สารมลพิษทางน้้า สามารถจ้าแนกออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ คือ  

1.  สิ่งมีชีวิต (biological agents) ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ท้าให้น้้าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ 
ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย โพรโตซัว ไวรัส รา ในน้้าจะพบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคอหิวาตกโรค โรคบิด ไทฟอยด์ โรคล้าไส้อักเสบ และตับอักเสบ เป็นต้น สาหร่าย เติบโตใน
แหล่งน้้าที่มีสารอาหารมาก สามารถเพ่ิมจ้านวนอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดการตายและการเน่าของ
สาหร่าย อันเป็นเหตุให้น้้าเน่าและแหล่งน้้าขาดออกซิเจน 

2.  สารเคมีท่ีมีอยู่อุดมสมบูรณ์ หรือเกินอุดมสมบูรณ์ (chemical that enrich and 
over enrich) สารอินทรีย์ ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้้าตาล โรงงานผลิตสุรา - เบียร์ 
โรงฆ่าสัตว์ โรงงานอาหารกระป๋อง ของเสียจากบ้านเรือน ซึ่งของเสียที่ปล่อยออกมาจะมีโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผงซักฟอก ไฮโดรคาร์บอน และขยะปะปนอยู่ ส่วนสารอนินทรีย์  ได้แก่ น้้าที่มี
เกลือไนเตรต และเกลือฟอสเฟต ที่มาจากการเกษตรกรรม สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย
และเห็ดราในน้้าเกิดเป็นสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายและพืชน้้า น้้าที่มีไนเทรตและฟอสเฟต
อยู่ในปริมาณสูงช่วยท้าให้สาหร่ายและพืชน้้าเติบโตและเพ่ิมจ้านวนอย่างรวดเร็ว เมื่อสาหร่ายและพืช
น้้าตายจึงเกิดการเน่าของน้้า เรียกว่า ยูโทรพิเคชัน (Eutrophication) 

3.  พิษของสารเคมี (chemical poison) สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์หลายชนิด 
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่ใช้น้้าในการอุปโภค - บริโภค หรือบริโภคสัตว์น้้าจากแหล่งน้้าที่มี
สารเคมีเป็นพิษเจือปนอยู่ สารอนินทรีย์ที่จัดเป็นสารมลพิษทางน้้า ได้แก่ โลหะหนัก เช่น โลหะที่มี
ความถ่วงจ้าเพาะมากกว่าน้้า 5 เท่าขึ้นไป มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างช้า ท้าให้สะสมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้นานในรูปของตะกอนสิ่งมีชีวิต 

4.  สารลอยผิวหน้าน้้า สารแขวนลอยและตะกอนสารลอยผิวหน้าน้้า คือ  น้้ามัน 
คราบน้้ามัน และสารอ่ืน ๆ ซึ่งบางชนิดติดไฟได้ จึงเกิดอันตรายกับสัตว์น้้า นอกจากนี้ยังกั้นไม่ให้แสง
ผ่านลงสู่น้้าและก้ันก๊าซออกซิเจนไม่ให้สามารถแพร่ลงสู่น้้าได้ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสารที่ลอยผิวหน้าน้้า 
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คือ ใบไม้ กิ่งไม้ แผ่นโฟม ถุงพลาสติก และกระป๋อง สารแขวนลอยและตะกอนที่มักจะเป็นอนุภาคของ
ดินขนาดต่าง ๆ ซึ่งท้าให้น้้าขุ่นจะตกตะกอนจมลงสู่ก้นแหล่งน้้า เมื่อมีน้้าหนักมากขึ้น 

5.  สารกัมมันตภาพรังสี (radioactive substance) เช่น ยูเรเนียม สตรอนเตรียม 
ซีเซียม และไอโอดีน เป็นต้น สารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าวจะผ่านลงสู่แหล่งน้้าได้โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้  
จากกระบวนการผลิตแร่ยูเรเนียม การช้าระล้างเครื่องนุ่งห่มของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้าน
กัมมันตภาพรังสี ของเสียซึ่งมาจากห้องปฏิบัติการด้านกัมมันตภาพรังสี ของเสียจากโรงพยาบาลที่มี
การตรวจและรักษาโรคโดยสารกัมมันตภาพรังสี จากกระบวนการผลิตธาตุเชื้อเพลิงจากแร่ยูเรเนียม 
น้้าจากโรงไฟฟ้าปรมาณู จากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีซึ่งเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์  สาร
กัมมันตภาพรังสีจากห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลนั้นอยู่ในระดับต่้า เมื่อผ่านลงสู่แหล่งน้้าจะมีการ
ทับถมในก้นแหล่งน้้า จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการขยายทางชีววิทยาต่้ากว่าโรงไฟฟ้าปรมาณู และจากฝุ่น
กัมมันตภาพรังสีมาก  

6.  ความร้อน (heat) เนื่องจากน้้าเป็นตัวน้าความร้อนที่ดี จึงใช้น้้าเป็นตัวระบายความ
ร้อนของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้้ามัน โรงงานปฏิกรณ์ปรมาณู น้้าที่ใช้ระบายความร้อนนี้   
เมื่อผ่านออกมาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงมากจึงกลายเป็นน้้าเสีย 
เมื่อถูกน้าลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ อาจท้าให้น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เป็นอันตรายต่อตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของสัตว์น้้าในบริเวณนั้น อาจท้าให้สัตว์น้้าตายหมด บางส่วน
ต้องอพยพหนีไปหาที่อยู่ใหม่ บริเวณนี้อาจไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย  สารมลพิษทางน้้าที่กล่าวมาแล้ว 
6 ประเภทนั้นอาจจัดเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ สารมลพิษทางเคมี สารมลพิษทางชีววิทยา และสารมลพิษ
ทางกายภาพ (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) 

ผลกระทบจำกมลพิษของน  ำ 

ปัจจุบันเราสามารถพบแหล่งน้้าที่เน่าสกปรกอยู่ทั่วไป น้้าลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถน้ามาใช้
อุปโภคและบริโภคได้ ทั้งก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายและความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการ
ประมง การเกษตร การสาธารณสุข ประการส้าคัญ คือ ท้าให้ระบบนิเวศถูกท้าลาย หรือเสื่อมคุณภาพ
จนไม่เหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ ท้าให้เกิดการตายของสัตว์และพืชน้้าเป็นจ้านวนมากท้าให้แหล่ง
น้้าเกิดการเน่าและขาดออกซิเจนที่ละลายน้้า แหล่งน้้าที่มีสารพิษพวกยาฆ่าแมลง และยาปราบ
ศัตรูพืชสะสมอยู่มาก รวมทั้งแหล่งน้้าที่มีคราบน้้ามันปกคลุม และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ที่ปล่อยสารพิษและความร้อนลงสู่แหล่งน้้า หากดื่มน้้าที่มีสารพิษ และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรค
ปะปนมาก่อให้เกิดโรคนานาชนิดกับมนุษย์และสัตว์น้้า น้้าที่เสื่อมคุณภาพหากน้ามาผ่านกระบวนการ
ก้าจัดของเสียออกให้ได้น้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารพิษ เป็นเหตุให้เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากร สิ้นเปลืองเงินในการจัดการผลิตน้้าที่ได้คุณภาพเป็นจ้านวนที่สูงมาก เนื่องจาก
มลพิษทางน้้าก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมนานาประการขึ้นกับระบบนิเวศธรรมชาติ แหล่งเกษตรกรรม 
แหล่งประมง และแหล่งชุมชน ดังนั้น จึงควรหาแนวทางป้องกันการเน่าเสียของน้้า เพ่ือจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขน้้าเน่า ให้กลับมาเป็นน้้าที่ดีมีคุณภาพ ผลกระทบของน้้าเสีย  
มีดังต่อไปนี้ คือ น้้าจะมีสีและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า เกิดมลพิษต่อ
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สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งของเชื้อโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รวมทั้งมลพิษทางน้้าจะท้าลายทัศนียภาพในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวด้วย 

สิ่งที่น่าวิตก คือ แหล่งน้้าที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งหมายถึง มหาสมุทรและทะเล ปัจจุบันได้กลายเป็น
แหล่งสะสมสารมลพิษทางน้้าเกือบทุกชนิด หากเกิดการสะสมมากขึ้นเป็นล้าดับ มนุษย์ อาจได้รับ
ผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคต 

กลุ่มป่ำแก่งกระจำน 

 กลุ่มป่าแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Forest Complex) ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
ไม่น้อยกว่า 5,041.90 ตารางกิโลเมตร (3,151,187.3 ไร่) บนเทือกเขาตะนาวศรี และเชื่อมต่อกับ 
กลุ่มป่าของสหภาพเมียนมา สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการประกาศเป็น
พ้ืนที่ 1 ใน 25 กลุ่มป่าของโลกที่มีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยได้รับ
การประกาศให้เป็นมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดก โดยมอบหมายให้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 ปัจจุบันพ้ืนที่โดยรวมของกลุ่มป่าแก่งกระจาน มีการจัดการในรูปแบบของพ้ืนที่อนุรักษ์ 
ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี โดยมีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
บางส่วนบริเวณแนวเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และพ้ืนที่ตอน
เหนือของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยทางทหาร
และป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การดูแลของกองทัพบกและกรมป่าไม้ 
ตามล้าดับ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทีม่ีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม 

 กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นพ้ืนที่คุ้มครองขนาดใหญ่ มีแนวเขตเชื่อมต่อกับผืนป่าในประเทศเมียนมา 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต้นน้้าของแม่น้้าภาชี แม่น้้าเพชรบุรี แม่น้้าปราณบุรี และแม่น้้ากุยบุรี  มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน เป็นหินแกรนิต และหินปูน เป็นแหล่งรวบรวมระบบนิเวศ  
และความหลากหลายทางชีวภาพที่ส้าคัญทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์หายาก   
และบางชนิดมีสภาพที่เป็นอันตรายใกล้ต่อการสูญพันธุ์ พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานในส่วนของ  
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จึงได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่มรดกอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งพ้ืนที่ต้นน้้าที่
ท้าการศึกษาคุณภาพน้้าในครั้งนี้มีจ้านวน 3 พ้ืนที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 1,048.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
655,200 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ที่ค้านวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) โดยรวมพ้ืนที่บางส่วน
ของโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการผนวกให้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับแนวเขตปลอดภัยในราชการทหาร อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุร ี ที ่บริเวณด่านสิงขรในเขต 
อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที ่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุร ีที ่ไม่ได้รับการ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตอ้าเภอสามร้อยยอดและอ้าเภอกุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา 

ที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติกุยบุรี 

ตั้งอยู่ที่ ต้าบลหาดขาม อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด UTM 47P 0568244 E 
1332045 N 
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ภำพที่ 1  ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตกำรปกครอง 

 มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 ต้าบล
ศาลาลัย อ้าเภอสามร้อยยอด ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายชาวกะหร่าง และมีหมู่บ้านที่ตั้งในรัศมี 3 
กิโลเมตร จ้านวน 28 หมู่บ้าน โดยทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 
4 อ้าเภอ 13 ต้าบล ดังนี้ 

 อ ำเภอปรำณบุรี แบ่งออกเป็น 2 ต้าบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่  

  1.  ต้าบลเขาจ้าว ได้แก่ บ้านแพรกตะลุย 

  2.  ต้าบลหนองตาแต้ม ได้แก่ บ้านหนองมะค่า 

 อ ำเภอสำมร้อยยอด แบ่งออกเป็น 3 ต้าบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  1.  ต้าบลศิลาลอย ได้แก่ บ้านเขาโป่ง 

  2.  ต้าบลศาลาลัย ได้แก่ บ้านป่าหมาก บ้านหนองเป่าปี่ และบ้านหนองไพรวัลย์ 

  3.  ต้าบลไร่ใหม่ ได้แก่ บ้านหนองแก และบ้านวังไทร 

 อ ำเภอกุยบุรี แบ่งออกเป็น 3 ต้าบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ต้าบลหาดขาม ได้แก่ บ้านพุบอน บ้านย่านซื่อ บ้านยางชุมเหนือ บ้านไร่บน 
บ้านยางชุม บ้านหาดขาม บ้านรวมไทย และบ้านโป่งกระสัง 

2.  ต้าบลสามกระทาย ได้แก่ บ้านวิ่งน้อย 

3.  ต้าบลกุยบุรี ได้แก่ บ้านหนองกระทิง 

 อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 4 ต้าบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่  

1.  ต้าบลบ่อนอก ได้แก่ บ้านหนองปุหลก และบ้านเข็ดกา 

2.  ต้าบลอ่าวน้อย ได้แก่ บ้านย่านซื่อ บ้านวังไทรติ่ง และบ้านทุ่งยาว 

3.  ต้าบลเกาะหลัก ได้แก่ บ้านมะขามโพรง และบ้านหนองไม้แก่น 

4.  ต้าบลคลองวาฬ ได้แก่ บ้านห้วยใหญ่ และบ้านด่านสิงขร 
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ภำพที่ 2  ที่ตั้งหมู่บ้านในพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาขวางตัวในทิศเหนือ - ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา  
ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ  
80 - 100 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุกแผ้วถางท้าไร่สับปะรด อ้อย ผักผลไม้ และแบบภูเขา 
ประกอบด้วยเขาวังไทรติ่ง เขาหนองหว้า เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารของล้าน้้าหลายสาย เช่น ห้วยตะลุย
แพรกขวา ห้วยตะลุยแพรกซ้าย และคลองกุย เป็นต้น 

ควำมลำดชัน 

สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลั บซับซ้อน  
มีความลาดชันของพ้ืนที่จากด้านทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก และมีแนวเขาวางตัวในทิศเหนือ - ใต้  
เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ  
เมียนมา มีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. พื นที่แบบลูกคลื่นลอนชั นถึงเนินเขำ มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา พ้ืนที่บางส่วนถูก
บุกรุกแผ้วถางท้าไร่สับปะรด ปาล์มน้้ามัน สวนยางพารา ปลูกพืชผักต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของ
ราษฎร โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 415.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.67 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  

2. พื นที่แบบภูเขำ ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้้าล้าธาร โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 632.22 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.33 ของพ้ืนที่อุทยานฯ (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 
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ภำพที่ 3  ระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 4  ความลาดชันในพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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พื นที่ลุ่มน  ำ 

 อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.86 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก และอยู่ในลุ่มน้้าย่อยอีก 4 ลุ่มน้้า ได้แก่ 

1. ลุ่มน  ำย่อยแม่น  ำปรำณบุรี (ลุ่มน้้าสาขา) มีล้าน้้าสายส้าคัญ คือ แม่น้้าปราณบุรี ซึ่งไหล
ผ่านพ้ืนที่ตอนเหนือสุดของลุ่มน้้า ติดกับเขตลุ่มน้้าหลักแม่น้้าเพชรบุรี ไหลจากทิศตะวันตกและ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ต้นน้้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรีทาง
ทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงและเป็นพรมแดนประเทศไทยและประเทศเมียนมา และเทือกเขาทาง
ตอนกลางและตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขตติดต่อกับลุ่มน้้าหลักแม่น้้าเพชรบุรี ไหลลง
สู่อ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่ปากน้้าปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ในเขต
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 422.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 263,828.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.27 

2. ลุ่มน  ำย่อยคลองเขำแดง ต้นน้้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลจากทิศตะวันตกและทิศ
เหนือมาทางทิศตะวันออก เป็นล้าน้้าสายสั้น ๆ มีพ้ืนที่ในเขตอุทยานฯ 38.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 
23,789.88 ไร่คิดเป็นร้อยละ 3.63 

3. ลุ่มน  ำย่อยคลองกุย มีล้าน้้าสายส้าคัญ ได้แก่ คลองกุย เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีและ
ไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 391.60 
ตารางกิโลเมตรหรือ 244,749.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.35 

4. ลุ่มน  ำย่อยชำยฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ล้าน้้าเป็นสายสั้น ๆ บริเวณด้านตะวันออกของ
ลุ่มน้้าเป็นที่ราบแคบริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีลักษณะของร่องน้้าสายสั้น ๆ รับน้้าจากพ้ืนที่
ระบายลงสู่ทะเลด้านอ่าวไทย ร่องน้้าเหล่านี้มีขอบเขตสันปันน้้าไม่ชัดเจนและมักมีน้้าไหลเฉพาะบาง
ฤดูกาล มีพ้ืนที่ในเขตอุทยานฯ 196.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 122,860 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.75 
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ภำพที่ 5  พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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แหล่งน  ำผิวดิน 

แหล่งน้้าที่ส้าคัญในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพ้ืนที่โดยรอบ ล้วนมีแหล่งต้นน้้ามาจาก 
ป่าต้นน้้าในผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทั้งสิ้น ส้าหรับล้าห้วยหลักที่พบภายในเขตอุทยานฯ มีจ้านวน  
3 สาย และอ่างเก็บน้้าขนาดกลางที่รองรับปริมาณน้้าที่อยู่โดยรอบ จ้านวน 5 แห่ง รวมแหล่งน้้า 
ที่ส้าคัญทั้งในเขตอุทยานฯ และพ้ืนที่โดยรอบมีจ้านวน 8 แหล่ง ดังนี้ 

1. ห้วยตะลุยแพรกขวำ อยู่บริเวณตอนบนของพ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรีไหลผ่านหมู่บ้านแพรกตะลุย แล้วไหลลงสู่แม่น้้าปราณบุรี 

2. ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย อยู่บริเวณตอนบนของพ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรีไหลผ่านหมู่บ้านป่าหมาก ต้าบลศาลาลัย ไหลมาบรรจบกับห้วยตะลุยแพรกขวา แล้วจึงไหล
ลงสู่แม่น้้าปราณบุรี 

3. แม่น  ำกุยบุรี มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบด้วยล้าห้วยขนาดเล็ก ได้แก่ 
คลองห้วยลึกและคลองกุย ไหลลงมารวมกันที่อ่างเก็บน้้ายางชุม แล้วไหลผ่านหมู่บ้านย่านซื่อ 
บ้านพุบอน บ้านยางชุม ต้าบลหาดขาม มีความยาว 39.53 กิโลเมตร 

4. อ่ำงเก็บน  ำยำงชุม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านยางชุมเหนือ ต้าบลหาดขาม อ้าเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้้าจากล้าห้วยหลัก  
2 สาย คือ คลองห้วยลึกและคลองกุย มีพ้ืนที่รับน้้าเหนือเขื่อน 369.50 ตารางกิโลเมตร (กรม
ชลประทาน, 2560 อ้างโดย ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 

5. อ่ำงเก็บน  ำบ้ำนย่ำนซื่อ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านย่านซื่อ ต้าบลหาดขาม อ้าเภอกุยบุรี สามารถ
กักเก็บน้้าได้ประมาณ 1.80 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560 อ้างโดย ธรรมนูญ และคณะ, 
2560) 

6. อ่ำงเก็บน  ำเขื่อนคลองบึง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังไทรติ่ง ต้าบลอ่าวน้อย อ้าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 22.20 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้้าจากห้วยน้้าโจนและ
ห้วยโปร่งแดง มีพ้ืนที่รับน้้าฝนเหนือเขื่อนรวมทั้งสิ้น 135.00 ตารางกิโลเมตร (กรมชลประทาน, 2560
อ้างโดย ธรรมนูญ และคณะ, 2560)  

7. อ่ำงเก็บน  ำวังเต็น ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านโป่งกระสัง ต้าบลหาดขาม อ้าเภอกุยบุรี สามารถ 
กักเก็บน้้าได้ประมาณ 15.50 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน , 2560 อ้างโดย ธรรมนูญ และ
คณะ, 2560) 

8. อ่ำงเก็บน  ำอ่ำงหิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังไทรติ่ง ต้าบลอ่าวน้อย อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560 อ้างโดย ธรรมนูญ 
และคณะ, 2560) 
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ภำพที่ 6  แหล่งน้้าผิวดินของอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ปริมำณน  ำฝน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ร่องความกดอากาศต่้าพาดผ่านพ้ืนที่ ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป เมื่อร่องความกดอากาศต่้าเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือท้าให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต่้าเลื่อนกลับลง
มาพาดผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะท้าให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง  
แต่พ้ืนที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. (2005); Worldclim – Global Climate Data (http://www.worldclim.org) 
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ มีปริมาณน้้าฝนที่มากถึง 1,633 มิลลิเมตรต่อปี 
ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกมีปริมาณน้้าฝนที่ต่้ากว่าคือ 1,125 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากเป็นเขตเงาฝน 
(rain shadow) ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีความแตกต่างกัน ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงดังภาพที่ 7 

 

ภำพที่ 7  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 8  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุณหภูมิเฉลี่ย 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. (2005); 
Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org) ระหว่าง 22 – 26 องศาเซลเซียส 
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงดังภาพที่ 9 

 

ภำพที่ 9  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 10  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3,034.16 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,896,350 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ที่ค้านวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันในเขตอ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  มีแนวเขต
ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตปลอดภัยในราชการทหารท้องที่อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (พ้ืนที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุร ี เตรียมการผนวกเป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้้ากลัดเหนือ 
และป่ายางน้้ากลัดใต้ ในเขตอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอแก่งกระจาน
อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา 

ที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน 

ตั้งอยู่ที่ ต้าบลแก่งกระจาน อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พิกัด UTM 47P 0569009 E 
1424166 N 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 36 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

 
ภำพที่ 11  ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตกำรปกครอง 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานฯ และที่ตั้งอยู่ในรัศมี 3 
กิโลเมตร จ้านวน 45 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 อ้าเภอ 8 ต้าบล ดังนี้ 

อ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 1 ต้าบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ต้าบลยางน้้ากลัดเหนือ ได้แก่ บ้านท่าเสลา บ้านพุน้้าร้อน และบ้านลิ้นช้าง 

อ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี มี 1 ต้าบล 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ต้าบลเขากระปุก คือ บ้านหุบเฉลา 

อ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 4 ต้าบล 26 หมู่บ้าน คือ  

1. ต้าบลแก่งกระจาน ได้แก่ บ้านแก่งกระจาน บ้านต้นเกตุ บ้านวังนางนวล บ้านแม่คะเมย 
บ้านท่าเรือ และบ้านพุเข็ม 

2. ต้าบลป่าเด็ง ได้แก่ บ้านเขาแหลม บ้านป่าเด็ง บ้านป่าเด็งใต้ บ้านป่าแดง บ้านร่วมใจ
พัฒนา บ้านสวนใหญ่พัฒนา บ้านเสาร์ห้า และบ้านห้วยสัตว์ใหญ่ 

3. ต้าบลสองพ่ีน้อง ได้แก่ บ้านท่าลิงลม บ้านโป่งอิฐ บ้านสองพ่ีน้อง บ้านห้วยกระสังข์ 
บ้านวังวน และบ้านห้วยปลาดุก 

4. ต้าบลห้วยแม่เพรียง ได้แก่ บ้านด่านโง บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก บ้านพุไทร 
บ้านห้วยไผ่ และบ้านหนองน้้าด้า 

อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ต้าบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่  

1.  ต้าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้แก่ บ้านเฉลิมราชพัฒนา บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา  
บ้านฟ้าประทาน บ้านป่าละอู บ้านห้วยผึ้ง บ้านเฉลิมพร บ้านโคนมพัฒนา  
บ้านโป่งส้าโหรง และบ้านคลองน้อย  

2.  ต้าบลบึงนคร ได้แก่ บ้านท่าไม้ลาย บ้านห้วยยาง บ้านภูหลวง บ้านเนินตะเคียน  
บ้านห้วยไคร้ และบ้านบึงนคร 
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ภำพที่ 12  ที่ตั้งหมู่บ้านในพ้ืนที่รัศมี 3 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมา ระหว่างเส้นละติจูดที่ 1376688 ถึง 1464058 เหนือ และลองติจูด
ที่ 510790 ถึง 574668 ตะวันออก มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขางะงันนิกยวกตอง มีความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 1,518 เมตร และยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจุด 
ชมทะเลหมอกของเขาพะเนินทุ่งมีความสูงประมาณ 1,234 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง 

ระดับความสูงในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรากฏของ
สังคมพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม ท้าให้ระบบนิเวศของพืชพรรณและสัตว์ป่าที่หลากหลาย 

ควำมลำดชัน 

สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมามีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  พื นที่แบบลูกคลื่นลอนชั นถึงเนินเขำ มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
ถูกบุกรุก แผ้วถางท้าไร่ ปลูกพืชผักต่าง ๆ และเป็นที่อยู่อาศัย และมีการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 โดยพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีพ้ืนที่รวม 974.71 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 32.13 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2.  พื นที่แบบภูเขำ ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญของจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ แม้พ้ืนที่บางส่วนจะเคยถูกบุกรุกเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และผ่านการสัมปทานไม้
มาก่อนแต่สภาพปัจจุบันได้ฟ้ืนสภาพแล้ว โดยมีพ้ืนที่รวม 2,059.23 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 67.87 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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ภำพที่ 13  ระดับความสูงของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 14  ความลาดชันในพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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พื นที่ลุ่มน  ำ 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าหลัก 2 ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าแม่น้้าเพชรบุรี ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 36.99 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า และลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 11.21 ของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้า อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้าย่อย 3 ลุ่มน้้าดังนี้ 

 ลุ่มน  ำแม่น  ำเพชรบุรี มีพ้ืนที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 2,254.48 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,409,050 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อย 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ 

  1. ลุ่มน้้าย่อยห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้้าย่อยนี้อยู่ทางทิศตะวันออกตอนบน ของพ้ืนที่
อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยที่เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 78.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 
49,325.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ลุ่มน้้าแม่น้้าเพชรบุรีตอนบน เป็นลุ่มน้้าที่ครอบคลุมเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ  
ลุ่มน้้านี้มีแม่น้้าสายส้าคัญ ๆ คือ แม่น้้าเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักที่มีน้้าไหลตลอดทั้งปี ซึ่งแม่น้้า
เพชรบุรีนั้น มีแม่น้้าและล้าห้วยสาขาอีกหลายสายที่ไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้้าเพชรบุรี ได้แก่ แม่น้้า
บางกลอย ห้วยทอทิพย์ ห้วยแม่สะเลียง และห้วยแม่ประโดน โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยที่เป็นอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน 2,175.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,359,725.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.72 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  

ลุ่มน  ำชำยฝั่งทะเลตะวันตก มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 779.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 486,950 ไร่  
คิดเป็น ร้อยละ 25.68 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตกประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อย 1 ลุ่มน้้า 
คือ ลุ่มน้้าย่อยแม่น้้าปราณบุรี (ลุ่มน้้าสาขา) ซึ่งอยู่บริเวณตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ มีแม่น้้าสาย 
ส้าคัญ ๆ คือ แม่น้้าปราณบุรีซึ่งมีต้นน้้าเริ่มจากเชิงเขาทางทิศใต้ของเขาพะเนินทุ่งไหลผ่านพ้ืนที่ 
บ้านกร่างลงมาทางทิศใต้ และมีล้าห้วยสาขาจากพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศไหลมารวมเข้าด้วยกัน 

แหล่งน  ำผิวดิน 

แหล่งน้้าส้าคัญที่หล่อเลี้ยงจังหวัดเพชรบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง ล้วนมีแหล่งก้าเนิดมาจากผืนป่า
ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทั้งสิ้น แม่น้้าสายหลักที่มีต้นก้าเนิดจากเขตอุทยานฯ มี 6 สาย และ
แหล่งกักเก็บน้้าที่รองรับปริมาณน้้าที่ไหลออกจากอุทยานฯ ที่อยู่ในพ้ืนที่และรอบเขตอุทยานฯ นั้น  
มีหลายแห่งที่ส้าคัญ ได้แก่ 

1.  แม่น  ำเพชรบุรี อยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี 
โดยมีแม่น้้าและล้าห้วยสาขาหลายสาย เช่น แม่น้้าบางกลอย ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่สะเลียง  
ซึ่งแม่น้้าเพชรบุรี ไหลผ่านหมู่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย ก่อนไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจาน ความยาว
ของแม่น้้าเพชรบุรีตลอดสายจากต้นน้้าถึงปากทะเล มีความยาวทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร (กรม
ชลประทาน, 2560) 
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2.  แม่น  ำบำงกลอย มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่
อุทยานฯ ในเขตอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นแม่น้้าสายใหญ่ไหลมาบรรจบแม่น้้าเพชรบุรี ที่บริเวณ
เหนือหมู่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ต้าบลห้วยแม่เพรียง และอ้าเภอแก่งกระจาน 

3.  แม่น  ำปรำณบุรี มีต้นก้าเนิดบริเวณตอนกลางของอุทยานฯ บริเวณ กม. 23 เส้นทางขึ้น
เขาพะเนินทุ่งไหลผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง) และไหลลงทิศใต้ไปลง
เขื่อนปราณบุรี 

4.  ห้วยแม่ประโดน มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง 
กับอ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และมีล้าห้วยสาขาท่ีส้าคัญ ๆ ได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง และ
ห้วยสมุลแว้งไหลมาบรรจบกับแม่น้้าเพชรบุรีที่บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ในเขตอ้าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

5.  ห้วยผำก มีต้นก้าเนิดจากเขาอ่างแก้วและเขาน้้าหยดในเขตอ้าเภอแก่งกระจาน ไหลมา
บรรจบกับแม่น้้าเพชรบุรี ที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจาน 

6.  ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรี ไหลผ่าน อ้าเภอหนอง
หญ้าปล้องไหลมาบรรจบแม่น้้าเพชรบุรี บริเวณเหนือเข่ือนเพชรบุรีในเขตอ้าเภอท่ายาง 

7.  เขื่อนแก่งกระจำน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี สามารถกักเก็บน้้า
ได้ประมาณ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

8.  อ่ำงเก็บน  ำห้วยสำมเขำ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต้าบลเขากระปุก อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 

9.  อ่ำงเก็บน  ำกะหร่ำงสำม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต้าบลป่าเด็ง อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถกักเก็บน้้าได้ประมาณ 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2560) 
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ภำพที่ 15  พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ปริมำณน  ำฝน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ร่องความกดอากาศต่้าพาดผ่านพ้ืนที่ ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป เมื่อร่องความกดอากาศต่้าเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือท้าให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต่้าเลื่อนกลับลง
มาพาดผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะท้าให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แต่
พ้ืนที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 
โดย Hijmans et al. (2005); Worldclim – Global Climate Data (http://www.worldclim.org) 
แสดงให้เห็นว่าทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่อุทยานฯ มีปริมาณน้้าฝนที่มากถึง 1,802 มิลลิเมตรต่อปี 
ส่วนพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกมีปริมาณน้้าฝนที่ต่้ากว่า คือ 1,032 มิลลิเมตรต่อปี เพราะเป็นเขตเงาฝน (rain 
shadow) ส่วนปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 16 

 

ภำพที่ 16 ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 17  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุณหภูมิเฉลี่ย 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et 
al.(2005); Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org) ระหว่าง 19 - 26 
องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แสดงดังภาพที่ 18 

 

ภำพที่ 18  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 19  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ทีม่ำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่ของต้าบลสวนผึ้ง ต้าบลป่าหวาย 
และต้าบลบ้านบึง กิ่งอ้าเภอสวนผึ้ง อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 489.31 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็น 
ป่าต้นน้้าล้าธาร มีสภาพเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า มีแหล่งน้้าและแหล่งอาหารของสัตว์
ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษาต้นน้้าล้าธารและป่าไม้ ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  
ที่มีอยู่ ในพ้ืนที่แห่งนี้ ให้คงอยู่ตลอดไป จึงก้าหนดบริเวณดังกล่าวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี ได้รับการ
จัดตั้งโดยตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก้าหนดบริเวณที่ดินป่าแม่น้้าภาชี” 
ในท้องที่ต้าบลสวนผึ้ง ต้าบลป่าหวาย กิ่งอ้าเภอสวนผึ้ง อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอน 76 ลงวันที ่1 สิงหาคม 2521 
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป.) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี มีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 500.05 ตารางกิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้้าภาชี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (มีแนวเขตจังหวัดเพชรบุรีเป็นเส้นแบ่ง) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้้าภาชีและอุทยานแห่งชาติเฉลิม 

พระเกียรติไทยประจัน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา 

ที่ท ำกำรเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี 

ที่ท้าการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าชีตั้งอยู่ที่ ต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
พิกัด UTM 47P 0545436 E 1470879 N  
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ภำพที่ 20  ที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี จังหวัดราชบุรี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตกำรปกครอง 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 1 หมู่บ้าน คีอ บ้านพุระก้า 
ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะหร่าง - กะเหรี่ยง และหมู่บ้านที่ตั้งในรัศมี  
3 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดราชบุรี โดยแบ่งออกเป็น  
2 อ้าเภอ 3 ต้าบล คือ 

อ ำเภอสวนผึ ง แบ่งออกเป็น 1 ต้าบล คือ ต้าบลตะนาวศรีมี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อหวี 
บ้านห้วยม่วง และบ้านพุระก้า 

อ ำเภอบ้ำนคำ แบ่งออกเป็น 2 ต้าบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ต้าบลหนองพันจันทร์ คือ บ้านหนองปล้อง 
และบ้านพุขี้เหล็ก ต้าบลบ้านบึง คือ บ้านพุน้้าร้อน และบ้านห้วยสวนพลู 

 

ภำพที่ 21  ภาพถ่ายสีหมู่บ้านพุระก้า ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยง - กะหร่าง 

ลักษณะภูมิประเทศ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีมีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาพุน้้าร้อน สูงประมาณ 1,062 เมตร รองลงมาคือ ยอดเขาใหญ่ สูงประมาณ 
1,055 เมตร เขาจมูก สูงประมาณ 955 เมตร มีพ้ืนที่ราบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบแคบ ๆ ตาม  
ล้าห้วยใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และให้คุณค่าทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งก้าเนิด 
แม่น้้าภาชี มีห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระก้า แม่น้้าภาชีทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่ ยังเป็นแหล่งก้าเนิด 
ห้วยน้้าพุร้อน ห้วยสวนพลู ห้วยจารุณีย์ ห้วยล้าบัวทอง ห้วยน้้าใส ไหลลงห้วยท่าเคย ในท้องที่  
ต้าบลบ้านบึง ต้าบลบ้านคา ต้าบลท่าเคน ไหลลงรวมแม่น้้าภาชีที่ต้าบลสวนผึ้ง ไหลออกสู่แม่น้้า 
แควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ออกสู่แม่น้้าแม่กลองจังหวัดราชบุรี 
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ภำพที่ 22  ระดับความสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ควำมลำดชัน 

สภาพพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีแบ่งออกตามระดับความลาดชันเป็น 2 
ลักษณะดังนี้ 

1.  พื นที่แบบลูกคลื่นลอนชั นถึงเนินเขำ มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
180.86 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36.18 ของพ้ืนที ่

2.  พื นที่แบบภูเขำ ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
319.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63.82 ของพ้ืนที ่

 

ภำพที่ 23  ภาพถ่ายสีลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 
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ภำพที่ 24  ความลาดชันในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 55 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

พื นที่ลุ่มน  ำและแหล่งน  ำผิวดิน 

พ้ืนที่ทั้งหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าย่อยล้าภาชีและลุ่มน้้า 
แม่กลอง มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของลุ่มน้้าแม่กลอง และคิดเป็นร้อยละ 21.63 ของพ้ืนที่  
ลุ่มน้้าย่อยล้าภาชี เป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้้าภาชี 

แม่น้้าภาชี มีต้นก้าเนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี โดยมีล้าห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระก้า 
ห้วยจะเอว ห้วยน้้าหนัก และห้วยอะนะไหลมาบรรจบกัน จากนั้นไหลไปรวมกับแม่น้้าแควใหญ่  
ที่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วไหลรวมเป็นแม่น้้าแม่กลอง ความยาวของแม่น้้าภาชีมีทั้งสิ้น 88.58 กิโลเมตร 
(เป็นความยาวที่ค้านวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 

 

ภำพที่ 25  ภาพถ่ายสีแม่น้้าภาชีที่ไหลผ่านหมู่บ้านพุระก้าและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า 

อ่างเก็บน้้าห้วยอะนะ เป็นอ่างเก็บน้้าที่รองรับน้้าที่ไหลมาจากห้วยอะนะ ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
ต้าบลตะนาวศรี อ้าเภอสวนผึ้ง มีพ้ืนที่รับน้้าฝนเหนือเขื่อนรวมทั้งสิ้น 0.274 ตารางกิโลเมตร 

 

ภำพที่ 26  ภาพถ่ายสีอ่างเก็บน้้าห้วยอะนะ 
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ภำพที่ 27  พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และ
ร่องความกดอากาศต้่าพาดผ่านพ้ืนที่ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไปเมื่อร่องความกดอากาศต้่าเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือท้าให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต้่าเลื่อนกลับลง
มาพาดผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะท้าให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฏาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง  
แต่พ้ืนที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน จากข้อมูลปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2503 – 2533 โดย Hijmans et al. (2005); Worldclim - Global Climate Data (http: 
//www.worldclim.org) แสดงให้เห็นว่าบริเวณด้านตะวันตกจนถึงตอนล่างของพ้ืนที่มีปริมาณน้้าฝน
มากกว่าคือ 1,591 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนพ้ืนที่ตอนบนและทางทิศตะวันออกมีปริมาณน้้าฝนเพียง 
1,065 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ยังได้รับอิทธิพลของการเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) 
ซึ่งส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีความแตกต่างกันไปด้วย ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี แสดงดังภาพที่ 28 

 

ภำพที่ 28  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 29  ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ทีม่ำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุณหภูมิเฉลี่ย 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et 
al. (2005); Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org) ระหว่าง 21 - 26 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี แสดงดังภาพที่ 30 

 

ภำพที่ 30  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภำพที่ 31  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ที่มำ: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ชนเผ่ำพื นเมืองในกลุ่มป่ำแก่งกระจำน 

 1.  บ้ำนบำงกลอย หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยแม่เพรียง อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บน
ฝั่งซ้ายของแม่น้้าเพชรบุรี มีราษฎรประมาณ 96 ครัวเรือน จ้านวนประชากร 376 คน เป็นชาย 215 คน 
และหญิง 161 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าไร่ ปลูกพริก ข้าวโพด (อ้าเภอแก่งกระจาน, 2559) 

2.  บ้ำนโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต้าบลห้วยแม่เพรียง อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่บนฝั่ง
ขวาของแม่น้้าเพชรบุรี มีราษฎรประมาณ 73 ครัวเรือน จ้านวนประชากร 243 คน เป็นชาย 121 คน และ
หญิง 122 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าไร่ ปลูกข้าว ปลูกพริก ข้าวโพด มะนาว 
เช่นเดียวกับราษฎรของหมู่บ้านบางกลอย (อ้าเภอแก่งกระจาน, 2559) 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ราษฎรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ แต่ไม่มีส้านักสงฆ์ และ 
มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ในบริเวณชุมชน และนับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อส่วน
บุคคล จากบรรพบุรุษของแต่ละครอบครัวอาจมีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น กินไก่ ไหว้พระจันทร์ ตามความ
เชื่อของคนกลุ่มนั้น ๆ 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก 1 ศูนย์ และโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 1 โรงเรียน เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนสังกัดของต้ารวจตระเวนชายแดน 
(โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน) 

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างเป็นหลัก และมีบางส่วนใช้ภาษา
กะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 

บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยเป็นพ้ืนที่ที่ชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง หรือ กะหร่าง) อพยพ
อยู่อาศัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของบ้านโป่งลึก - บ้านบางกลอย เป็นภูเขาสูงชัน 
มีแม่น้้าเพชรบุรีคั ่นระหว่างบ้านโป่งลึก และบ้านบางกลอย พื้นที่ทั ้งหมดของหมู่บ้านอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอแก่งกระจานประมาณ 54 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้าน
ชาวไทยกะหร่าง ถนนที่ใช้ในการสัญจรระหว่างอ้าเภอไปถึงหมู่บ้านค่อนข้างทุรกันดาร  

3.  บ้ำนป่ำหมำก ชาวบ้านเดิมเป็นชาวกะหร่างอพยพ ไม่มีที่ท้ากินเป็นหลักแหล่งหรือที่
แน่นอน ต่อมาได้มีระบบการจัดการปกครองของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้มีการเกณฑ์ 
ชาวบ้านให้อาศัยอยู่รวมกัน จึงตั้งเป็นหมู่บ้านป่าหมาก ปัจจุบันมีหน่วยงานของต้ารวจตระเวน
ชายแดนร่วมกับฝ่ายทหารในการดูแลรักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้าน โดยปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยและมีบางส่วนยังไม่ได้รับสัญชาติไทย หมู่บ้านป่าหมากตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต้าบลศาลาลัย 
อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอ้าเภอสามร้อยยอด ระยะห่างจาก
ที่ว่าการอ้าเภอสามร้อยยอด ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลสามร้อยยอด ประมาณ 78 
กิโลเมตร จ้านวนประชากรทั้งหมด 762 คน ชาย 369 คน และหญิง 393 คน ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกกล้วย ปลูกพริก เป็นต้น (อ้าเภอสามร้อยยอด, ม.ป.ป.) 
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ข้อมูลด้ำนกำรคมนำคม ถนนเข้าหมู่บ้านเป็นเส้นทางลูกรัง และค่อนข้างลาดชัน 
เดินทางล้าบาก โดยเฉพาะฤดูฝนเส้นทางอาจถูกตัดขาด เดินทางจากที่ว่าการอ้าเภอสามร้อยยอด  
เป็นระยะเวลา 65 กิโลเมตร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาพัฒนาเส้นทางเทคอนกรีต 
ท้าสะพานข้ามล้าห้วยท้าให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ มีส้านักสงฆ์ 
1 แห่ง และมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ มีโรงเรียนประถม 1 โรงเรียน เด็กส่วนใหญ่เรียนในหมู่บ้าน 
เป็นโรงเรียนสังกัดของต้ารวจตระเวนชายแดน 

4.  บ้ำนพุระก ำ เป็นหมู่บ้านใกล้แนวชายแดนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชนชาวกะหร่าง – กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้้าภาชี (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, ม.ป.ป.) 

ต้าบลตะนาวศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอสวนผึ้ง 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต้าบลสวนผึ้ง อ้าเภอสวนผึ้ง 

ทิศใต้  ติดต่อกับต้าบลบ้านคา อ้าเภอบ้านคา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลท่าเคย อ้าเภอสวนผึ้ง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลบางคายู อ้าเภอเมตตา จังหวัดทวายสาธารณรัฐสังคมนิยม
แห่งสหภาพพม่า (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ แต่ภายใน
หมู่บ้านไม่มีส้านักสงฆ์ และมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ ไม่มีโบสถ์คริสต์เช่นกัน 

ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ศูนย์ศึกษาแม่ฟ้าหลวง 1 แห่ง สอนเฉพาะเด็กอนุบาล  

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างในการสื่อสาร แต่ยังมีบางส่วน 
ใช้ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 

5.  บ้ำนหนองตำดั ง เป็นหมู่บ้านทางผ่านก่อนเข้าสู่หมู่บ้านพุระก้าตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะหร่าง – กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ 

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างในการสื่อสาร แต่ยังมีบางส่วน
ใช้ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 

6.  บ้ำนป่ำละอูน้อย เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราษฎร
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะหร่าง – กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ 

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างในการสื่อสาร แต่ยังมี
บางส่วนใช้ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 

7.  บ้ำนห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะหร่าง – กะเหรี่ยง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน มีล้าห้วยสัตว์ใหญ่ไหลผ่าน 

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ 

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างในการสื่อสาร แต่ยังมี
บางส่วนใช้ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 

8.  บ้ำนบำงกะม่ำ เดิมมีชื่อเป็นภาษากะเหรี่ยงว่า “หนองกะม่า” แปลว่าหนองน้้า สระน้้า  
เริ่มมีหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2525 ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวกะหร่าง – กะเหรี่ยง 
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 6 หลังคาเรือน ต่อมาปี  
พ.ศ. 2560 ได้มีการส้ารวจประชากรอีกครั้ง พบว่า มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 41 หลังคาเรือน มีประชากรที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 125 คน เป็น ชาย 80 คน หญิง 45 คน  

ข้อมูลด้ำนศำสนำ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ข้อมูลด้ำนภำษำ ราษฎรโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากะหร่างในการสื่อสาร แต่ยังมีบางส่วน 
ใช้ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยบ้างเล็กน้อย 
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อุปกรณ์และวิธีกำร 

อุปกรณ์ 

1.  ขวดเก็บตัวอย่างน้้า 

  - ขวดแก้ว 

  - ขวดขุ่น (ขวด PE โพลีเอทธิลีน) 

2.  พาราฟิล์มปิดปากขวดเก็บตัวอย่างน้้า 

3.  ขวดน้้ากลั่น 

4.  น้้ากลั่น 

5.  กระดาษเช็ดท้าความสะอาด 

6.  กรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) 

7.  ลังเก็บความเย็น 

8.  เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH) – อุณหภูมิ 

  

  
 

ภำพที่ 32  ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้้า 
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วิธีกำร 

1.  กำรก ำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง 

1.1 จุดอ้างอิง ได้แก่ จุดต้นน้้า หรือจุดที่ยังไม่ได้รับผลจากแหล่งมลพิษใด ๆ ซึ่งใช้
อ้างอิงสภาพธรรมชาติที่แท้จริงของแหล่งน้้านั้น 

1.2 จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้า ได้แก่ จุดตรวจสอบคุณภาพน้้า 
ที่อยู่ในช่วงที่มีการใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งมลพิษต่าง ๆ ของแหล่งน้้า โดยจุดตรวจสอบ
จะก้าหนดขึ้นเพื่อใช้ตรวจแนวโน้มของสภาพปัญหาในแหล่งน้้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพ่ือ
ประโยชน์ในการวางแผนจัดการคุณภาพน้้าตามทิศทางของปัญหา 

1.3 จุดตรวจสอบท้ายน้้า ได้แก่ จุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้้าหรือปลายสุดของ
แหล่งน้้าก่อนจะถูกระบายลงสู่แหล่งรองรับน้้าอ่ืนเป็นจุดที่ใช้ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้้าล้าดับสุดท้าย
เพ่ือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมวลสารต่าง ๆ ตลอดทั้งล้าน้้า 

2.  จุดเก็บตัวอย่ำงน  ำ 

การเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ มีการเลือกจุดเก็บและวิธีการเก็บตั วอย่าง 
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งน้้าหรือประเภทของน้้าที่จะท้าการตรวจวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้้าในครั้งนี้ เลือกเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณน้้าไหล 

แหล่งน้้าไหล ได้แก่ แม่น้้า ล้าธาร ห้วย คลอง คุณสมบัติน้้าของแหล่งดังกล่าว จะแปรผัน
ตามความลึก ความเร็วของกระแสน้้า และระยะห่างจากฝั่ง เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว การเก็บตัวอย่างน้้า
ในแม่น้้าล้าธาร ควรเก็บแบบผสมผสานจากส่วนผิวน้้า (Surface) ไปยังท้องน้้า (Bottom) ที่บริเวณ
กึ่งกลางความกว้างแม่น้้า แล้วน้ามารวมกัน (Integrated Sample) แต่ถ้าไม่สามารถท้าได้อาจจะเก็บ
แบบจ้วงหรือแบบแยก โดยเก็บตัวอย่างน้้าที่จุดกึ่งกลางความกว้างของแม่น้้า ที่ระดับความลึกต่าง ๆ  
ตามความต้องการได้ ส่วนการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้เก็บตัวอย่างน้้าที่ระดับความลึก 20 - 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ 
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3.  วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน  ำ 

3.1 เปิดขวดเก็บตัวอย่างซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 

3.2 จับขวดบริเวณส่วนล่างจุมลงใต้แหล่งน้้าโดยหันปากขวดสวนทางการไหลของ
กระแสน้้าที่ระดับความลึก 20 - 30 เซนติเมตร จากผิวน้้า 

3.3 ปิดฝาขวด ตามด้วยปิดพาราฟิล์มให้แน่นสนิทบริเวณปากขวดเก็บตัวอย่าง และ
บรรจุในลังน้้าแข็งที่อุณหภูมิ ประมาณ 4 องศาเซลเซียส  

  
 

   

ภำพที่ 33  การเก็บตัวอย่างน้้าภาคสนาม 
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4.  กำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงน  ำ 

ตัวอย่างน้้าที่เก็บมาเพ่ือท้าการวิเคราะห์นั้น บางพารามิเตอร์ต้องอาศัยการตรวจวัด
ในภาคสนามทันที เนื่องจากค่าจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส่วนพารามิเตอร์อ่ืน ๆ สามารถน้ามาท้าการ
วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการได้โดยการรักษาคุณภาพน้้าไว้ เพ่ือไม่ให้คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลงไปทั้งทาง
เคมีและทางกายภาพ เนื่องจากการเติบโตของสิ่งมีชีวิตในน้้า วิธีการรักษาสภาพน้้า มดีังนี้ 

กำรแช่เย็น จุดประสงค์เพ่ือลดการท้างานของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์ และ
ลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี 

กำรเติมสำรเคมี เช่น กรดไนตริก (HNO3) หรือกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) เป็นการ
รักษาสภาพน้้าตัวอย่างโดยควบคุมพีเอช (พีเอชน้อยกว่า 2) 

  

ภำพที่ 34  การเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้้าโดยการเติมกรดซัลฟูริกเข้มข้น (H2SO4) 

5.  จัดส่งตัวอย่ำงน  ำไปวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร 

5.1 บรรจุตัวอย่างน้้าทั้งหมดลงในลังหรือหีบที่มีช่องส้าหรับใส่ขวดเพ่ือป้องกันขวด
ล้มและหุ้มวัสดุกันกระแทก ตัวอย่างที่ต้องแช่เย็นให้บรรจุลงในหีบแช่เย็นพร้อมเอกสารส่งตัวอย่างน้้า 
ไปยังห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและ  
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้ 1) การน้าไฟฟ้า (Conductivity) 2) 
ความขุ่น (Turbidity) 3) ความกระด้าง (Hardness) 4) ออกซิเจนละลายน้้า (DO) 5) ค่าความสกปรก
ในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 6) ไนเตรท (Nitrate) 7) ฟอสเฟต (Phosphate) 8) แอมโมเนีย (Free 
ammonia) 

5.2 ปิดผนึกหีบห่อให้แน่นและปิดใบปะหน้าที่มีรายละเอียดแจ้งว่าส่งถึงใคร 
หน่วยงานใด แล้วจัดส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือท้าการวิเคราะห์โดยเร็วที่สุด เพราะถ้าทิ้งไว้นาน
ส่วนประกอบของตัวอย่างน้้าอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลชีพในน้้า ดังนั้นการลด
ข้อผิดพลาดนี้ให้น้อยลงจึงต้องเก็บตัวอย่างน้้าไว้ในที่มืดและอุณหภูมิต่้า (4 องศาเซลเซียส) 
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ผลและวิจำรณ์ 

 จากการส้ารวจเพ่ือเก็บตัวอย่างน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้าของพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี ) เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพน้้า  
ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1.  ลักษณะทำงภูมิทัศน์และสัณฐำนวิทยำของแหล่งน  ำ 

1.1 ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) 

สภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพ้ืนที่ราบระหว่างเชิงเขา ติดแหล่งธารน้้า
ธรรมชาติซึ่งมีน้้าไหลตลอดทั้งปี มีต้นก้าเนิดมาจากแนวเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณทางตอนบนของ
พ้ืนที่เกิดจากล้าห้วยสายหลัก 2 สาย คือ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าขนาดใหญ่ เกิดจาก 
ล้าห้วยสายเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน โดยไหลผ่านบ้านป่าหมาก และบ้านแพรกตะลุย แล้วไหล
ลงสู่แม่น้้าปราณบุรี โดยมีน้้าไหลตลอดทั้งปี ส่วนห้วยตะลุยแพรกขวาหรือห้วยแพรกตะคร้อ มีต้นน้้ามา
จากล้าธารสายเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกันมีต้นน้้าสายส้าคัญมาจากน้้าตกแพรกตะคร้อ แล้วไหลไป
รวมกับห้วยตะลุยแพรกซ้ายแล้วลงสู่แม่น้้าปราณบุรี โดยมีน้้าไหลตลอดทั้งปีเช่นกัน 

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้านี้เป็นส่วนใหญ่ในการอุปโภค บริโภค การท้าเกษตร 
เป็นต้น จึงได้ท้าการส้ารวจและเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือการวิเคราะห์การใช้น้้าของชุมชนชาวกะหร่าง 
บ้านป่าหมากซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้้าปราณบุรีในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด 5 บริเวณ ดังนี้ 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 1 เหนือหมู่บ้ำนป่ำหมำก (KB (A): พิกัด 561372, 1355037) ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า นอกจากการปล่อยปศุสัตว์ให้เข้าไปหากินเอง 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 2 กลำงหมู่บ้ำนป่ำหมำก (KB (B): พิกัด 562674, 1357051) มีการ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าเป็นจ้านวนมาก เป็นจุดรวมตัวของคนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ เช่น 
การอาบน้้า ซักผ้า รวมทั้งการสูบน้้าไปใช้ประโยชน์ในการท้าเกษตรกรรมและการอุปโภค บริโภค 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 3 ท้ำยหมู่บ้ำนป่ำหมำก (KB (C): พิกัด 563614, 1358051) เป็นจุด
ทีผ่่านการใช้ประโยชน์จากคนในชุมชนแล้ว 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 4 สะพำนก่อนออกจำกหมู่บ้ำนป่ำหมำก (KB (D): พิกัด 564469, 
1359544) เป็นจุดที่ห่างจากการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้า 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 5 สะพำนทำงออกหมู่บ้ำนป่ำหมำก (KB (E): พิกัด 567517, 1364863) 
เป็นจุดที่รองรับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าทั้งสิ้น และแหล่งน้้านั้นจะผ่านการใช้ประโยชน์ต่อไป 
ของคนในชุมชนปลายน้้า 
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ภำพที่ 35  ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้้าในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ก. จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 
กลางหมู่บ้านป่าหมาก ค. จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก ง. จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 
สะพานก่อนออกจากหมู่บ้าน จ. จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน 

ก. ข. 

ง. ค. 

จ. 
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ภำพที่ 36  บริเวณพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าในห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
 

  

KB (A) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 1 
KB (B) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 2 
KB (C) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 3 
KB (D) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 4 
KB (E) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 5 
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1.2 แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) 

สืบเนื่องจาก ชนกลุ่มน้อยชาวกะหร่าง ได้ย้ายมาจากเทือกเขาตะนาวศรีและจังหวัด
มะริดของประเทศเมียนมา ย้ายมาตั้งบ้านเรือนกันอยู่อย่างกระจัดกระจายตามพ้ืนที่ที่มีแม่น้้าไหลผ่าน 
บริเวณห้วยขุนกระเวน ห้วยซับชุมเห็ด ห้วยตะเกลพาดู ห้วยตะเกลโพ และห้วยพลู ซึ่งเป็นต้นแม่น้้า
เพชรบุรี หลังจากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายลงมาเรื่อย ๆ เนื่องจากพ้ืนที่ท้ากินเสื่อมโทรม จึงได้มีการ
อพยพลงมาอยู่ที่หมู่บ้านโป่งลึกในปัจจุบัน ต่อมามีคนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านโป่งลึกอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะความไม่สงบตามแนวชายแดน การอพยพตามญาติพ่ีน้องตามกันมาจนกระทั่ งปัจจุบัน 
(ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ, ม.ป.ป.)  

บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีแม่น้้าเพชรบุรีไหลผ่าน โดยล้าน้้าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้้าที่ไหลลงมา
จากป่าด้านบนมีน้้าไหลตลอดทั้งปี ท้าให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้้า ซึ่งบริเวณหมู่บ้าน
โป่งลึก - บางกลอย คนในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้านี้อย่างหลากหลาย เช่น การท้า
การเกษตร การซักผ้า การสูบน้้าจากแหล่งน้้าไปใช้ประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการทราบว่าการ
ใช้ประโยชน์ดังกล่าว ในอนาคตต่อไปจะมีภาวะความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าหรือไม่ โดยได้เลือกเก็บ
ตัวอย่างน้้าทั้งหมด 6 บริเวณ ดังนี้ 

จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 1 ต้นน  ำวังข่ำ (KK (A): พิกัด 537057, 1434476) เป็นจุดที่ยังไม่ผ่าน
การใช้ประโยชน์ และห่างไกลจากชุมชน 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 2 สะพำนแขวนในหมู่บ้ำนบำงกลอย  (KK (B): พิกัด 541717, 
1434820) เป็นจุดที่ได้ผ่านการใช้ประโยชน์เพียงบางส่วนของคนในชุมชน  

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 3 สะพำนท้ำยหมู่บ้ำน (KK (C): พิกัด 543419, 1432922) เป็นจุดที่
ผ่านการใช้ประโยชน์จากทั้งสองหมู่บ้านแล้ว 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 4 บริเวณพื นที่โป่งแดง (KK (D): พิกัด 548663, 1430956) บริเวณ
พ้ืนทีโ่ป่งแดง 

จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 5 บริเวณพื นที่ห้วยครก (KK (E): พิกัด 549832, 1430478) เป็นจุดที่
ผ่านช่วงการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนมาแล้ว 

จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 6 เขื่อนเก็บน  ำแก่งกระจำน (KK (F): พิกัด 568203, 1424542) เป็น
จุดที่รองรับน้้าที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากทุก ๆ พื้นที่มารวมกันทั้งสิ้น 
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ภำพที่ 37  ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้้าในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ก. จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 
สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย ค. จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน ง. จุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 4 บริเวณพ้ืนที่โป่งแดง จ. จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพ้ืนที่ห้วยครก ฉ. จุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน 

ก. 

จ. ฉ. 

ง. 

ข 

ค. 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 73 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

ภำพที่ 38  บริเวณพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าในแม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 

KK (A) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 1 
KK (B) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 2 
KK (C) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 3 
KK (D) จุดเก็บตัวอยำ่งท่ี 4 
KK (E) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 5 
KK (F) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 6 
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 1.3 แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) 

ลักษณะภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชีประกอบไปด้วย ภูเขาสูง
สลับซับซ้อนมียอดเขาท่ีสูง มีพ้ืนที่ราบน้อยมาก ตามล้าห้วยใหญ่เป็นพื้นที่ป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
และให้คุณค่าทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งก้าเนิดแม่น้้าภาชี มีห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระก้า แม่น้้าภาชี
ทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่ยังเป็นแหล่งก้าเนิดห้วยน้้าพุร้อน ห้วยสวนพลู ห้วยจารุณีย์ ห้วยล้าบัวทอง 
ห้วยน้้าใส ไหลลงห้วยท่าเคยในท้องที่ต้าบลบ้านบึง ต้าบลบ้านคา ต้าบลท่าเคน ไหลลงรวมแม่น้้าภาชี
ที่ต้าบลสวนผึ้ง ไหลออกสู่แม่น้้าแควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ออกสู่แม่น้้าแม่กลอง จังหวัดราชบุรี 

เนื่องจากมีหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง - กะหร่าง อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณต้นน้้าของ
แม่น้้าภาชีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี ซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากแหล่งน้้า
ดังกล่าว ทางศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าดังกล่าวว่า คุณภาพน้้าที่ไหลผ่านหมู่บ้านอยู่ในสถานภาพใด ควรมีการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าของชุมชนหรือไม่ ดังนั้นจึงได้ท้าการส้ารวจเพ่ือเก็บตัวอย่างน้้าไป
วิเคราะห์ทั้งหมด 4 บริเวณ ดังนี้  

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 1 จุดต้นน  ำ (PC (A): พิกัด 525872, 1471576) เป็นจุดที่ไม่มีการใช้
ประโยชน์ของคนในชุมชน แต่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ ให้มีการหากินตรงบริเวณดังกล่าว 

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 2 หลังจุดล้ำงผัก (PC (B): พิกัด 525480, 1472428) เดิมมีการท้า
เกษตรกรรมบริเวณนี้ เช่น การปลูกหัวไชเท้า ถั่วฝักยาว และพืชผักที่หลากหลาย ซึ่งคนในชุมชนจะน้า
ผลผลิตทางการเกษตรมาช้าระล้างท้าความสะอาดบริเวณแหล่งน้้านี้  

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 3 หน่วยต้นน  ำ (PC (C): พิกัด 526140, 1474323) เป็นจุดที่รองรับน้้า
หลังจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าของคนในชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง - กะหร่าง  

จุดเก็บตัวอย่ำงที่ 4 โรงเรียนควำย ธนำคำรควำย (PC (D): พิกัด 527256, 1476394) 
เป็นจุดที่รวบรวมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากแหล่งน้้า เช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ การล้างผัก การท้าการเกษตร 
และการใช้น้้าในการอุปโภคบริโภค 
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ภำพที่ 39  ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพภูมิอากาศบริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้้าในพื้นที่แม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ก. จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า ข. จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 
หลังจุดล้างผัก ค. จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า ง. จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย 
ธนาคารควาย 

 

 
 

ก. ข. 

ง. ค. 
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ภำพที่ 40  บริเวณพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าในแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 

 

PC (A) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 1 
PC (B) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 2 
PC (C) จุดเก็บตัวอย่ำงท่ี 3 
PC (D) จุดเก็บตัวอยำ่งท่ี 4 
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2.  คุณลักษณะทำงกำยภำพของน  ำ (Physical Characteristics) 

2.1 อุณหภูมิของน  ำ (Water Temperature) 

การศึกษาอุณหภูมิของน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา 
พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้้าระหว่าง 23.70 - 31.30 
องศาเซลเซียส แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้้าระหว่าง  
23.40 - 32.00 องศาเซลเซียส และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 
ของน้้าระหว่าง 23.80 - 34.40 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิของน้้าจากแหล่งน้้าทั้ง 3 แหล่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด คือ อุณหภูมิของน้้าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.0 องศาเซลเซียส 
โดยอุณหภูมิน้้าตามธรรมชาติในแหล่งน้้าจะผันแปรตามอุณหภูมิของอากาศ ขึ้นอยู่กับความเข้มของ
แสงจากดวงอาทิตย์ ปริมาณสารแขวนลอยหรือความขุ่นของแหล่งน้้า กระแสลม และความลึก 

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้้าในช่วงฤดูร้อน
จะมีมากกว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าอุณหภูมิของน้้าสูงถึง 31.30 องศาเซลเซียส 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ซึ่งเป็นบริเวณท้ายหมู่บ้านป่าหมาก และมีค่าอุณหภูมิของน้้าต่้าสุดในช่วง
ฤดูหนาวเท่ากับ 23.70 องศาเซลเซียส บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ซึ่งตรงตาม
มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 41  อุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนทีห่้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน
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ภำพที่ 42  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้้าในช่วงฤดูฝน
จะมีมากกว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยในช่วงฤดูฝนมีค่าอุณหภูมิของน้้าสูงถึง 32.00 องศา
เซลเซียส บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นจุดรวมน้้าจากการใช้ประโยชน์
จากหลายแหล่งน้้าและมีค่าอุณหภูมิของน้้าต่้าสุดเท่ากับ 23.40 องศาเซลเซียส บริเวณจุดเก็บ
ตัวอย่างน้้าที่ 1 ต้นน้้าวังข่า ซึ่งบริเวณนี้ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า  ซึ่งตรงตามมาตรฐาน
คุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 43  อุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนทีแ่มน่้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่โป่งแดง
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน
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ภำพที่ 44  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ค่าอุณหภูมิของน้้า ในช่วงฤดูร้อน 
มากกว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าอุณหภูมิ ของน้้าสูงสุด เท่ากับ 34.40  
องศาเซลเซียส บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 ซึ่งเป็นจุดปลายน้้าที่มีแหล่งน้้าขังด้วยฝายคอนกรีต และมีค่า
อุณภูมิของน้้าต่้าสุด เท่ากับ 23.80 องศาเซลเซียส บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งตรง
ตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 45  อุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย
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ภำพที่ 46  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและอุณหภูมิของน้้า (Water Temperature) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี  
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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2.2 กำรน ำไฟฟ้ำของน  ำ (Water Conductivity) 

สมบัติการน้าไฟฟ้า เป็นค่าที่นิยมใช้อธิบายถึงปริมาณความเข้มข้นของสารบางชนิดที่
ละลายตัวอยู่ในน้้าโดยตรง กล่าวคือ ถ้ามีสารดังกล่าวละลายตัวปะปนอยู่ในปริมาณที่มากแล้ว ก็ย่อม
ท้าให้ค่าการน้าไฟฟ้าเพ่ิมสูงมากขึ้นด้วย ซึ่งหมายถึงว่า น้้าจะมีสารที่ท้าให้เกิดคุณสมบัติของน้้าเสีย
มากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน ในสภาพปกติแหล่งน้้าธรรมชาติจะมีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าธรรมชาติโดยทั่วไป 
มีค่าระหว่าง 0.1 - 5.0 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร ผลการศึกษาค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้าระหว่าง 
87 - 427 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้า
ของน้้าระหว่าง 54 - 134 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี)  
มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้าระหว่าง 249 - 394 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร  

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า ในช่วงฤดู
ร้อนมากกว่าฤดูฝนและฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าเท่ากับ 427 ไมโครโมลส์
ต่อเซนติเมตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน โดยภาพรวมแหล่งน้้าจุดนี้เป็นจุด
รวมการใช้ประโยชน์ของราษฎรในชุมชน เช่น การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงเป็นสาเหตใุห้มีสาร
บางชนิดที่ละลายมากับน้้าชะล้างดินรวมลงมาด้วย ส่งผลให้มีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้ามากกว่าพ้ืนที่ 
ป่าธรรมชาติ ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจาก
ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน 

 

ภำพที่ 47  ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพ้ืนทีห่้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
 กุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน
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ภำพที่ 48  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพ้ืนที่ 
 ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าสูงสุดและ
ต่้าสุดในช่วงฤดูฝน ซึ่งจุดที่มีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าสูง คือ บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนแก่งกระจาน 
เป็นจุดที่น้้าไหลมารวมกันหลังจากผ่านการใช้ประโยชน์มีค่าเท่ากับ 134 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน มีปริมาณฝนตก รวมทั้งมีการไถพรวนของดิน เพ่ือก้าจัด
วัชพืช และปุ๋ยแก่พืช จึงเกิดการชะล้างดินสู่แหล่งน้้าส่งผลให้มีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าสูงกว่าธรรมชาติ 
ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน 
ที่แน่นอน 

 

ภำพที่ 49  ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน
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ภำพที่ 50  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพื้นที่
แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าในช่วงฤดูฝน
มากกว่าฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูฝนมีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าสูงถึง 394 ไมโครโมลส์ต่อ
เซนติเมตร ที่บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า และมีค่าการน้าไฟฟ้าของน้้าต่้าสุดในฤดูหนาว 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้าเท่ากับ 249 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ยังไม่มี 
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 
และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน 

 

ภำพที่ 51  ค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้้าภาชี) 
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ภำพที่ 52  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าการน้าไฟฟ้าของน้้า (Water Conductivity) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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2.3 ค่ำควำมขุ่นของน  ำ (Water Turbidity) 

การศึกษาค่าความขุ่นของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้้าระหว่าง 1.30 - 9.67 NTU แม่น้้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้้าระหว่าง 2.27 - 38.60 NTU แม่น้้าภาชี  
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้้าระหว่าง 0.45 - 11.70 NTU ค่าความขุ่น
ของน้้าที่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพน้้าใสและน้้าขุ่นปานกลาง  

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าความขุ่นของน้้าในช่วงฤดูร้อน
มากกว่าช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าความขุ่นของน้้าเท่ากับ 9.67 NTU ที่บริเวณ
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณสะพานทางออกหมู่บ้าน เนื่องด้วยบริเวณนี้เป็นจุดรองรับน้้าที่ไหลผ่าน 
การใช้ประโยชน์ของราษฎรในชุมชน ส่งผลให้เกิดอินทรีย์สาร อนินทรีย์สาร แพลงค์ตอน และสิ่งมีชีวิต
เล็ก ๆ สารพวกนี้จะท้าให้เกิดการกระจัดกระจาย (Scattered) และดูดซึม (Absorbed) ของแสง
แทนที่จะปล่อยให้แสงผ่านน้้านั้นเป็นเส้นตรงท้าให้เกิดความขุ่นได้สูง ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพใน
แหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที ่1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 53  ค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
 กุยบุรี) 
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ภำพที่ 54  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุย 
 แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าความขุ่นของน้้าในช่วงฤดูหนาว
มากกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน โดยในช่วงฤดูหนาวมีค่าความขุ่นของน้้าเท่ากับ 38.60 NTU บริเวณจุด
เก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน เนื่องด้วยบริเวณนี้เป็นจุดรองรับน้้าที่ไหลผ่านการใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น ของเสียจากชุมชนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้้า รวมทั้งสารละลายต่าง ๆ  
ที่ปนเปื้อนในน้้าท้าให้แสงตกกระทบ เกิดการหักเหของแสง แสงกระจัดกระจายมองเห็นเป็นความขุ่น 
ท้าให้ค่าความขุ่นสูง ทั้งนี้ค่าความขุ่นดังกล่าวตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้า
ประเภทที ่1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 55  ค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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ภำพที่ 56  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี 
    (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ค่าความขุ่นของน้้าในช่วงฤดูร้อน
มากกว่าช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าความขุ่น ของน้้าเท่ากับ 11.70 NTU 
บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย ซึ่งเป็นจุดกักเก็บน้้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน เช่น การเกษตร การปศุสัตว์ และการใช้ประโยชน์ของราษฎรในชุมชน ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้้า
ภาชี ส่งผลให้เร่งการเจริญเติบโตของสาหร่ายในแหล่งน้้าอย่างรวดเร็ว ลักษณะของสาหร่ายมีน้้าหนัก
เบา ตกตะกอนได้ยากท้าให้เกิดความขุ่นได้สูง 

ส่วนในช่วงฤดูหนาวมีความขุ่นของน้้าเท่ากับ 7.12 NTU ที่บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 
หลังที่จุดล้างผัก ซึ่งเป็นจุดที่มีการล้างพืชผักจากการเกษตรเป็นประจ้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน   
น้้าในแหล่งน้้านั้นมีน้อยแต่ไหลแรง การเก็บน้้าในจุดนี้จึงมีค่าความขุ่นของน้้าสูงกว่าเดือนอ่ืน ๆ ทั้งนี้
ค่าความขุ่นของน้้าดังกล่าว ยังคงตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 
และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 57  ค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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ภำพที่ 58  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความขุ่นของน้้า (Water Turbidity) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี  
               (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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3.  คุณลักษณะทำงเคมีของน  ำ (Chemical Characteristics) 

3.1 ควำมเป็นกรดด่ำงของน  ำ (pH) 

การศึกษาค่าความเป็นกรดด่างของน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้าระหว่าง 6.30 - 8.20 แม่น้้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้าระหว่าง 6.00 - 9.00  
และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยค่าความเป็นกรดด่างของน้้าระหว่าง  
7.50 - 8.70 ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าโดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า 
ผิวดิน และมาตรฐานน้้าใช้เพ่ือการเกษตร มีค่าระหว่าง 5.00 – 9.00 สามารถน้าไปใช้ประโยชน์กับพืช
ทุกชนิดโดยไม่มีข้อจ้ากัดและอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าสูงสุด
และต่้าสุดในช่วงฤดูหนาว บริเวณที่มีค่าความเป็นกรดด่างของน้้าสูง คือ บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 
เหนือหมู่บ้านป่าหมาก มีค่าเท่ากับ 8.20 และมีค่าต่้าสุดเท่ากับ 6.30 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 2  
กลางหมู่บ้านป่าหมาก ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 59  ค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (Water pH) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
               กุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 60  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (Water pH) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุย 
                แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าสูงสุด
และต่้าสุดในช่วงฤดูฝน บริเวณที่มีค่าความเป็นกรดด่างของน้้าสูง คือ จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อน 
แก่งกระจาน มีค่าเท่ากับ 9.00 และมีค่าความเป็นกรดด่างของน้้าต่้าสุดเท่ากับ 6.00 บริเวณจุดเก็บ 
ตัวอย่างที ่3 สะพานท้ายหมู่บ้าน ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 61  ค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (Water pH) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ 
                แก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่โป่งแดง
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 62  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นของน้้า (Water pH) ในพื้นที่แม่น้้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของน้้า
ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าความเป็นกรดด่างของน้้าสูง 
เท่ากับ 8.70 บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า และมีค่าความเป็นกรดด่างของน้้าต่้าสุดใน
ฤดูฝน บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย เท่ากับ 7.50 ซึ่งตรงตามมาตรฐาน
คุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

 

ภำพที่ 63  ค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (Water pH) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 
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ภำพที่ 64  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (Water pH) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี  
               (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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3.2 ค่ำควำมกระด้ำงของน  ำ (Water hardness) 

ค่าความกระด้างของน้้าเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ หรือเกิดจากการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นผิวหน้าดินโดยแบคทีเรียแล้วรวมตัวกับน้้าเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก 
(carbonic acid) ซึ่งเป็นกรดอ่อน เมื่อไหลซึมไปสัมผัสกับชั้นหินที่เป็นด่าง โดยเฉพาะชั้นหินปูน 
ซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) เป็นองค์ประกอบหลัก  
จะละลายหินปูนมากับน้้าท้าให้มีปริมาณแคลเซียมไอออน (Ca2+) และปริมาณแมกนีเซียมไอออน 
(Mg2+) มากขึ้น ส่งผลให้ความกระด้างของน้้าเพ่ิมขึ้นการศึกษาค่าความกระด้างของน้้าภายในแหล่งน้้า
กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยความ
กระด้างของน้้าระหว่าง 41 -  147 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)  
มีค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้้าระหว่าง 27 - 67 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้้าระหว่าง 119 - 214 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าความกระด้างของน้้าในช่วง 
ฤดูร้อนสูงเท่ากับ 147 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้านป่าหมาก 
มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช การปล่อยของเสียลงแหล่งน้้า  
จึงเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นหน้าดินของแบคทีเรีย รวมตัวกับน้้าเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก
ส่งผลให้เกิดความกระด้างของน้้าโดยภาพรวมยังคงตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน  
ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 65  ค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
               กุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-bacteria
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ภำพที่ 66  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าความกระด้างของน้้าใน 
ช่วงฤดูร้อนสูงกว่าในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน โดยในช่วงฤดูร้อนมีค่าความกระด้างของน้้า เท่ากับ  
67 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างท่ี 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน เนื่องด้วยการใช้ประโยชน์จากคน
ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สบู่ ผงซักฟอก ล้วนก่อให้เกิดเป็นสารอินทรีย์ เป็นสาเหตุของการสะสม
คาร์บอเนต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ท้าให้น้้ามีความกระด้าง และสาเหตุที่น้้ามีความกระด้างลดลงใน
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้น้้าได้รับการเจือจางจากปริมาณน้้าฝน แหล่งน้้า  
ที่มีปริมาณน้้าน้อยเมื่อได้รับปริมาณน้้าฝนมากจะท้าให้ปริมาณคาร์บอเนตเจือจางมาก ส่งผลให ้
ความกระด้างลดลง ส่วนแหล่งน้้าที่มีปริมาณน้้ามากเมื่อเกิดฝนตกลงมาการเจือจางของปริมาณน้้า
น้อยมาก ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอเนตเจือจางเล็กน้อย ยังคงตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้า 
ผิวดิน ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 67  ค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ 
                แก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่โป่งแดง
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน
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ภำพที่ 68  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าเพชรบุรี  
               (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธ ุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า มีค่าความกระด้างของน้้าใน 
ช่วงฤดูร้อนสูง เท่ากับ 214 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก และมีค่า
ความกระด้างของน้้าต่้าสุดในช่วงฤดูหนาว เท่ากับ 119 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 
จุดต้นน้้า โดยภาพรวมค่าความกระด้างของน้้ายังคงตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน  
ในแหล่งน้้าประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจากไม่มีมาตรฐานที่เเน่นอน 

 

ภำพที่ 69  ค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย
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ภำพที่ 70  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความกระด้างของน้้า (Water hardness) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี  
              (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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3.3 ปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ (Dissolved Oxygen: DO) 

การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้้าของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้ง 3 แหล่ง 
พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ระหว่าง 
7.80 - 10.30 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้า ระหว่าง 7.60 – 9.60 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
มีค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ระหว่าง 6.50 - 10.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าของแหล่งน้้าโดยภาพรวม ทุกจุดส ำรวจในกลุ่มป่ำแก่งกระจำนมีปริมำณออกซิเจนละลำย
น  ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน เพรำะมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ  4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรเกษตรได้ 

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน้้ามี
ค่าสูงสุดและต่้าสุดในช่วงฤดูหนาวซึ่งจุดที่มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้าสูงสุด คือ บริเวณจุดเก็บ
ตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมากมีค่าเท่ากับ 10.30 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 
เหนือหมู่บ้านป่าหมาก มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้าต่้าสุดเท่ากับ 7.80 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

ภำพที่ 71  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในพ้ืนทีห่้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น 

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 72  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
(อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 
มีค่าสูงสุดและต่้าสุดในช่วงฤดูหนาวซึ่งจุดที่มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้าสูงสุด คือ จุดเก็บตัวอย่าง
ที่ 4 บริเวณพ้ืนที่โป่งแดง มีค่าเท่ากับ 9.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
ต่้าสุดเท่ากับ 7.60 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างท่ี 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน 

 

ภำพที่ 73  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่โป่งแดง
จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 74  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้า  (DO) ในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี  
               (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 



การประเมนิคุณภาพน้้าในพืน้ที่มรดกอาเซียนกลุม่ป่าแก่งกระจาน | 111 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ในช่วงฤดูฝนมีค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้้ามากกว่าในฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยในช่วงฤดูฝนมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้้า
เท่ากับ 10.23 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างน้้าที่ 1 จุดต้นน้้า และมีค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าต่้าสุดในช่วงฤดูหนาว มีค่าเท่ากับ 6.50 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วย
ต้นน้้า 

 

ภำพที่ 75  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในพ้ืนทีแ่ม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 76  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์ 
 สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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3.4 ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) 

การศึกษาค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 
ทั้ง 3 แหล่ง พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของแหล่งน้้าระหว่าง 1.00 - 2.90 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)  
มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของแหล่งน้้าระหว่าง 0.10 - 2.67 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ระหว่าง 0.13 - 3.80 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของแหล่งน้้าโดยภาพรวม ทุกจุดส ำรวจในกลุ่มป่ำ
แก่งกระจำนมีค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์อยู่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำผิวดิน  
ซึ่งมำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์จะต้องน้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั งนี ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ยังคงไม่เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งน  ำนั น 

ห้วยตะลุยแพรกซ้ำย (อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี) พบว่า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของน้้าในช่วงฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยช่วงฤดูฝนมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของน้้า เท่ากับ 2.90 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน เนื่องจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ และสารอินทรีย์ใน
แหล่งน้้าโดยจุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์มีการใช้ก๊าซออกซิเจนไปช่วยในการย่อยสลายมีผลท้าให้ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นลดลง นอกจากนี้อาจเกิดจากกระบวนการชะล้างพังทลายของดินท้าให้
ตะกอนดินถูกพัดพาลงในแหล่งน้้าในช่วงหน้าฝน ส่งผลให้แหล่งน้้านั้นขุ่นข้นและยังท้าให้แหล่งน้้านั้น
ตื้นเขินด้วย และมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของน้้าต่้าสุดในช่วงฤดูหนาว เท่ากับ 1.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างท่ี 5 สะพานทางออกหมู่บ้าน 

 

ภำพที่ 77  ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพ้ืนที่ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
                กุยบุรี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 กลางหมู่บ้านป่าหมาก 
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 สะพานก่อนออกจากหมู่บา้น 

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 78  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพ้ืนทีห่้วยตะลุย
แพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
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แม่น  ำเพชรบุรี (อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน) พบว่า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของน้้าในช่วงฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยช่วงฤดูฝนมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของน้้า เท่ากับ 2.67 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน เนื่องจากบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเป็นจุดรวมของแหล่งน้้า 
ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้แหล่งน้้านั้นขุ่นข้น และมีค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ของน้้าต่้าสุดในช่วงฤดูร้อน เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 4 
พ้ืนที่โป่งแดง จากภาพที่ 79 ชี้ให้เห็นว่าในพ้ืนที่เขื่อนแก่งกระจาน (ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของน้้าสูงตลอดทั้งปี จึงจ้าเป็นต้องมี
มาตรการในการจัดการแหล่งน้้า และน้้าทิ้งที่ถูกปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้้าแก่งกระจานด้วย 

 

ภำพที่ 79  ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 ต้นน้้าวังข่า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 สะพานแขวนในหมู่บ้านบางกลอย

จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 สะพานท้ายหมู่บ้าน จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 บริเวณพื้นที่โป่งแดง

จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 บริเวณพื้นที่ห้วยครก จุดเก็บตัวอย่างที่ 6 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน

มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
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ภำพที่ 80  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพ้ืนที่แม่น้้าเพชรบุรี  
             (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
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แม่น  ำภำชี (เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น  ำภำชี) พบว่า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
ของน้้าในช่วงฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยช่วงฤดูฝนมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
ของน้้า เท่ากับ 3.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่บริเวณจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า ซึ่งเกินกว่ามาตรฐาน
คุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน เนื่องจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ และสารอินทรีย์ในแหล่งน้้า
โดยจุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์มีการใช้ก๊าซออกซิเจนไปช่วยในการย่อยสลายมีผลท้าให้ปริมาณก๊าซ
ออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นลดลง นอกจากนี้อาจเกิดจากกระบวนการชะล้างพังทลายของดินท้าให้
ตะกอนดินถูกพัดพาลงในแหล่งน้้าในช่วงหน้าฝน ส่งผลให้แหล่งน้้านั้นขุ่นข้น ยังท้าให้แหล่งน้้านั้นตื้น
เขินด้วย และมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของน้้าต่้าสุดในช่วงฤดูร้อนเท่ากับ 0.13 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร บริเวณจุดเก็บตัวอย่างท่ี 3 หน่วยต้นน้้า 

 

ภำพที่ 81  ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพื้นที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์  
สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 จุดต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 หลังที่จุดล้างผัก
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 หน่วยต้นน้้า จุดเก็บตัวอย่างที่ 4 โรงเรียนควาย ธนาคารควาย
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ภำพที่ 82  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างและค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของน้้าในพ้ืนที่แม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
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3.5 ปริมำณไนเตรท (Nitrate: NO3) 

จากการตรวจวัดปริมาณไนเตรทของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 3 แหล่ง พบว่า 
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และ
แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไมพ่บปริมาณไนเตรทในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าทั้ง 3 แหล่ง 
ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดินก้าหนดให้สามารถพบปริมาณไนเตรทในแหล่งน้้าผิวดินได้ 
ไม่เกิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการศึกษา พบว่าคุณภาพน้้ายังไม่เป็นอันตราย น้้ายังคงสะอาด
และสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ 

3.6 ปริมำณฟอสเฟต (Phosphate: PO4) 

จากการตรวจวัดปริมาณฟอสเฟตของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 3 แหล่ง พบว่า 
ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และ
แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไม่พบปริมาณฟอสเฟตในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าทั้ง 3 
แหล่ง ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดินไม่มีการก้าหนดค่ามาตรฐานที่แน่นอน จากผลการศึกษา
พบว่าคุณภาพน้้ายังไม่เป็นอันตรายเช่นเดียวกัน 

3.7 ปริมำณแอมโมเนีย (Ammonia: NH3) 

จากการตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียของแหล่งน้้าในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 3 แหล่ง 
พบว่า ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) 
และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไม่พบปริมาณแอมโมเนียในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าทั้ง 
3 แหล่ง ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดินก้าหนดให้สามารถพบปริมาณแอมโมเนียในแหล่งน้้า
ผิวดินสูงสุดไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้้าของทั้ง 3 แหล่ง ยังไม่
เป็นอันตราย น้้ายังคงสะอาดและสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ 
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สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาคุณภาพน้้าในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเก็บข้อมูลหนึ่ง
เดือนเว้นหนึ่งเดือน ซึ่งมีการก้าหนดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่แหล่งน้้า  
สายส้าคัญในกลุ่มป่าแก่งกระจาน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.  คุณลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Characteristics) ประกอบด้วย 

อุณหภูมิของน  ำ (Water Temperature) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)  
มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้้า ระหว่าง 23.70 - 31.30 องศาเซลเซียส แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของน้้า ระหว่าง 23.40 - 32.00 องศาเซลเซียส และแม่น้้าภาชี (เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ ของน้้า ระหว่าง 23.80 - 34.40 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน  ำจำกแหล่งน  ำทั ง 3 แหล่ง ยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด คือ อุณหภูมิของน้้าไม่
สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3.0 องศาเซลเชียส ตามมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดิน 

ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน  ำ (Water Conductivity) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
กุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้า ระหว่าง 87 - 427 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร แม่น้้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้า ระหว่าง 54 - 134 ไมโครโมลส์ต่อ
เซนติเมตร และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยการน้าไฟฟ้าของน้้า ระหว่าง 
249 - 394 ไมโครโมลส์ต่อเซนติเมตร ตรงตำมมำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน ในแหล่งน  ำ
ประเภทที ่1 และ 3 ซึ่งไม่มีกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนที่แน่นอน 

ค่ำควำมขุ่นของน  ำ (Water Turbidity) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)  
มีค่าเฉลี่ยความขุ่นของน้้า 1.30 - 9.67 NTU แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ย
ความขุ่นของน้้า 2.27 - 38.60 NTU และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ย
ความขุ่นของน้้า 0.45 - 11.70 NTU ค่าความขุ่นที่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพน้้าใสและน้้าขุ่นปานกลาง  
ตรงตำมมำตรฐำนคุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน ในแหล่งน  ำประเภทที่ 1 และ 3 ซึ่งไม่มีกำรก ำหนด 
ค่ำมำตรฐำนที่แน่นอน 

2.  คุณลักษณะทำงเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบด้วย 

ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของน  ำ (Water pH) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)  
มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้า ระหว่าง 6.30 - 8.20 แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)  
มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้า ระหว่าง 6.00 - 9.00 และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้า
ภาชี) มีค่าเฉลี่ยความเป็นกรดด่างของน้้า ระหว่าง 7.50 - 8.70 ค่าความเป็นกรดด่างของน้้าโดยภาพรวม  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินและมาตรฐานน้้าใช้เพ่ือการเกษตร (มีค่าระหว่าง  
5 – 9) สามารถน้าไปใช้ประโยชน์กับพืชทุกชนิด โดยไม่มีข้อจ้ากัด และอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตำมมำตรฐำน
คุณภำพในแหล่งน  ำผิวดิน 
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ค่ำควำมกระด้ำงของน  ำ (Water hardness) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 
มีค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้้า ระหว่าง 41 - 147 มิลลิกรัมต่อลิตร แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้้า ระหว่าง 27 - 67 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม่น้้าภาชี  
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยความกระด้างของน้้า  ระหว่าง 119 – 214 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ค่ำควำมกระด้ำงของน  ำ ไม่มีกำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนที่แน่นอน ตำมมำตรฐำนคุณภำพใน
แหล่งน  ำผิวดิน 

ปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ (Dissolved Oxygen: DO) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้้าของแหล่งน้้า ระหว่าง 7.80 - 10.30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยปริมาณออกซิเจนละลายน้้าของแหล่งน้้า 
ระหว่าง 7.60 - 9.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ย
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าของแหล่งน้้า ระหว่าง 6.50 - 10.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำปริมำณออกซิเจน
ละลำยน  ำของแหล่งน  ำ โดยภำพรวมทุกจุดส ำรวจในกลุ่มป่ำแก่งกระจำนมีปริมำณออกซิเจนละลำยน  ำ
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำผิวดิน เพรำะมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ (BOD) ของน  ำ ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติ 
กุยบุรี) มีค่าเฉลี่ยค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของแหล่งน้้า ระหว่าง 1.00 - 2.90 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แม่น้้าเพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) มีค่าเฉลี่ยค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของแหล่งน้้า 
ระหว่าง 0.10 - 2.67 มิลลิกรัมต่อลิตร และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) มีค่าเฉลี่ยค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ของแหล่งน้้า ระหว่าง 0.13 - 3.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ำควำมสกปรก
ในรูปสำรอินทรีย์ของแหล่งน  ำโดยภำพรวมทุกจุดส ำรวจในกลุ่มป่ำแก่งกระจำนมีปริมำณควำม
สกปรกในรูปสำรอินทรีย์สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน  ำผิวดิน เพรำะมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
2 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นน้้าสายหลักหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
การท้าเกษตรกรรม การใช้เพื่อการอุปโภค การเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งเกิดจากการย่อยสลายซากพืชและ
ซากสัตว์ และสารอินทรีย์ในแหล่งน้้าโดยจุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์  มีการใช้ก๊าซออกซิเจนไปช่วยในการ
ย่อยสลายมีผลท้าให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในแหล่งน้้านั้นลดลง นอกจากนี้อาจเกิดจากกระบวนการ
ชะล้างพังทลายของดินท้าให้ตะกอนดินถูกพัดพาลงในแหล่งน้้าในช่วงหน้าฝน ส่งผลให้แหล่งน้้านั้นขุ่น
ข้น และยังท้าให้แหล่งน้้านั้นตื้นเขินด้วย 

ปริมำณไนเตรท (Nitrate) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้าเพชรบุรี 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไม่มีกำรตรวจพบ
ปริมำณไนเตรท ในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้าผิวดินก้าหนดให้
สามารถพบปริมาณไนเตรทในแหล่งน้้าผิวดินได้ไม่เกิน 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปริมำณฟอสเฟต (Phosphate) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไม่มีกำร
ตรวจพบปริมำณฟอสเฟตในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าท้ัง 3 แหล่ง  
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ปริมำณแอมโมเนีย (Ammonia) ห้วยตะลุยแพรกซ้าย (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) แม่น้้า
เพชรบุรี (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ไม่มีกำร
ตรวจพบปริมำณแอมโมเนียในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างน้้าทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้้า 
ผิวดินก้าหนดให้สามารถพบในแหล่งน้้าผิวดินสูงสุดไม่เกิน 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปริมาณค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ของแหล่งน้้า
ในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 3 แหล่ง มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพในแหล่งน้้าผิวดินก้าหนดโดยเฉพาะ บริเวณพ้ืนที่แม่น้้าภาชี (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) 
อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในอนาคตค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ จะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเกิดจาก
สารอินทรีย์ที่เกิดจากชุมชน กิจกรรมทางการเกษตร ตลอดจนการขับถ่าย ช้าระร่างกายของมนุษย์มี
ส่วนท้าให้มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนไปกับน้้าได้ รวมทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย เป็นต้น เมื่อมีการ
ระบายลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ โดยไม่ได้ผ่านการบ้าบัด จะท้าให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้้าลดลง
อาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้านั้นไม่สามารถอยู่ได้ในอนาคต ท้าให้แหล่งน้้านั้นมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย 
ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรหาแนวทางแก้ไขและหามาตรการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ดีขึ้น 
โดยจะต้องให้ความรู้แก่ราษฎรและให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2.  ควรมีการขุดลอกแหล่งน้้าพร้อมทั้งก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า 

3.  สร้างประปาหมู่บ้านอย่างง่าย โดยท้าการสูบน้้าดิบจากแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือล้าเลียง 
เข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน้้าดิบนั้นต้องเป็นน้้าที่ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีสิ่งสกปรกเกินกว่าที่ก้าหนด ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถน้ามาผลิตน้้าประปาได้ เพ่ือความสะอาดของน้้าและเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับราษฎรในการใช้น้้าเพื่อการอุปโภค 

4.  ควรสร้างมาตรการในการจัดการทรัพยากรแหล่งน้้าอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ควรมีการเลี้ยง
ปศุสัตว์ใกล้บริเวณแหล่งน้้าสายหลัก การปล่อยน้้าเสียจากบ้านเรือนลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง และควร
สร้างความเข้าใจ และให้เหตุผลต่อราษฎรในชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้านั้น ๆ ในการดูแลรักษาคุณภาพของ
แหล่งน้้าให้สะอาดเพ่ือให้ราษฎรปลายน้้าได้มีน้้าสะอาดไว้อุปโภคและบริโภคตลอดไป 
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ตำรำงผนวกที่ 1  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
                     (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
16/11/2559 12.40 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ท้องฟ้า แจ่มใส แดดจ้า 561365 1355039 
16/11/2559 14.00 กลางหมู่บ้านป่าหมาก ท้องฟ้า แจ่มใส แดดจ้า 562698 1357072 
16/11/2559 14.30 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก ท้องฟ้า แจ่มใส แดดจ้า 563642 1358073 
16/11/2559 15.01 สะพาน ท้องฟ้า แจ่มใส แดดจ้า 564473 1359546 
16/11/2559 15.45 สะพานทางเข้า แดดจ้า 567533 1364869 

ตำรำงผนวกที่ 2  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี   
  (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
16/11/2559 13.45 ต้นน้้าวังข่า ท้องฟ้าแจ่มใส 537007 1434478 
16/11/2559 15.30 สะพานแขวนในหมู่บ้าน

บางกลอย 
ท้องฟ้าแจ่มใส น้้าไหล
แรง 

541712 1434825 

16/11/2559 16.25 สะพานไม้ท้ายหมู่บ้าน ท้องฟ้าแจ่มใส 543435 1432941 
16/11/2559 17.40 พื้นท่ีโป่งแดง น้้าไหลแรง 548663 1430954 
16/11/2559 18.17 พื้นท่ีห้วยครก น้้าไหลแรง 549837 1430484 
16/11/2559 22.20 เขื่อนเก็บน้้าแก่งกระจาน น้้าน่ิง ท้องฟ้าแจ่มใส 568154 1424602 

ตำรำงผนวกที่ 3  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี  
                        (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
16/11/2559 13.23 ต้นน้้า ท้องฟ้าโปร่งใสในน้้ามีตะไคร่เล็กน้อย 

ไม่มีหญ้าปกคลุมผิวน้้า 
571424 1427326 

16/11/2559 14.17 หลังท่ีล้างผัก ท้องฟ้าโปร่งใส ในน้้ามีตะไคร่เขียว  525448 1472431 

16/11/2559 15.28 หน่วยต้นน้้า ท้องฟ้าโปร่งใส  มีพืชปกคลุมผิว น้้า
เล็กน้อย 

526153 1474317 

16/11/2559 15.56 โรงเรียนควาย 
ธนาคารควาย 

ท้องฟ้าโปร่งใส มีพืชปกคลุมผิวน้้า 527254 1476397 
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ตำรำงผนวกที่ 4  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย  
                      (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/1/2560 13.16 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ฝนตกปรอย ๆ 561364 1355035 
17/1/2560 15.00 กลางหมู่บ้านป่าหมาก มีเมฆครึ้ม 562687 1357066 
17/1/2560 15.30 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก มีเมฆครึ้ม 563608 1358084 
17/1/2560 16.05 สะพาน มีเมฆครึ้ม 564468 1359545 
17/1/2560 16.45 สะพานทางเข้า มีเมฆครึ้ม 567516 1364867 

ตำรำงผนวกที่ 5  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี  
  (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/1/2560 12.15 ต้นน้้าวังข่า ฝนตก ฟ้าปิด น้้าน้อยไม่แรงมาก 537007 1434478 

17/1/2560 13.27 สะพานแขวนใน
หมู่บ้านบางกลอย 

น้้าน้อยไหลไม่แรง ฝนหยุดตก 541712 1434825 

17/1/2560 14.15 สะพานไม้ท้าย
หมู่บ้าน 

น้้าไหลปกติ ไม่มีแดดไม่มีฝน 543435 1432941 

17/1/2560 15.10 พื้นท่ีโป่งแดง น้้าไหลปกติ ไม่มีแดด 548663 1430954 
17/1/2560 16.50 พื้นท่ีห้วยครก น้้าไหลปกติ ไม่มีแดด 549837 1430484 
17/1/2560 17.35 เขื่อนเก็บน้้า 

แก่งกระจาน 
น้้าน่ิง  568154 1424602 

ตำรำงผนวกที่ 6  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี  
 (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/1/2560 11.40 ต้นน้้า ฟ้าครึ้ม ฝนปรอย 525869 1471577 
17/1/2560 13.00 หลังท่ีล้างผัก ฟ้าครึ้ม ไม่มีพืชน้้า 525478 1472424 

17/1/2560 13.50 หน่วยต้นน้้า ฟ้าครึ้ม มีตะไคร่น้ี 526141 1474328 
17/1/2560 14.47 โรงเรียนควาย 

ธนาคารควาย 
ฟ้าครึ้ม มีแดดอ่อน ๆ มีตะไคร่น้้า
ปกคลุมท้องน้้า 

527260 1476394 
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ตำรำงผนวกที่ 7  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย 
                      (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/3/2560 11.13 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก แดดร้อน 561365 1355039 

7/3/2560 12.28 กลางหมู่บ้านป่าหมาก แดดร้อน 562684 1357064 

7/3/2560 13.00 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก แดดร้อน 563620 1358049 

7/3/2560 13.31 สะพาน แดดร้อน 564471 1359541 

7/3/2560 14.05 สะพานทางเข้า แดดร้อน 567515 1364861 

ตำรำงผนวกที่ 8  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี  
  (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/3/2560 11.30 ต้นน้้าวังข่า น้้าน้อยลง แดดจ้า 541551 1434854 
7/3/2560 12.40 สะพานแขวนใน

หมู่บ้านบางกลอย 
น้้าน้อยลง แดดจ้า 541713 1434827 

7/3/2560 13.25 สะพานไม้ท้ายหมู่บ้าน น้้าน้อยลง แดดจ้า 543426 1432946 

7/3/2560 14.00 พื้นท่ีโป่งแดง น้้าน้อยลง แดดร่ม 548661 1430950 

7/3/2560 14.55 พื้นท่ีห้วยครก น้้าน้อยลง มีแดด 549833 1430483 

7/3/2560 16.30 เขื่อนเก็บน้้า 
แก่งกระจาน 

น้้าน้อยลง มแีดด 568183 1424493 

ตำรำงผนวกที่ 9  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี  
 (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/3/2560 11.30 ต้นน้้า ท้องฟ้าแจ่มใส แดดจ้า มีตะไคร่

ปกคลุมน้้า น้้าลดลงกว่าครั้งก่อน 
525869 1471577 

7/3/2560 12.18 หลังท่ีล้างผัก ท้องฟ้าแจ่มใส มีตะไคร่น้้าคลุม
หินด้านล่าง ผิวน้้า บนผิวน้้าก็มี
ตะไคร่น้้าปกคลุมเล็กน้อย 

525478 1472424 

7/3/2560 13.18 หน่วยต้นน้้า ตะไคร่น้้าปกคลุมผิวน้้าเยอะมาก 
แดดจ้า ท้องฟ้าโปร่ง 

526141 1474328 

7/3/2560 14.05 โรงเรียนควาย 
ธนาคารควาย 

ตะไคร่น้้าปกคลุมพื้นผิวน้้าด้านล่าง 
แดดจ้า 

527260 1476394 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

ตำรำงผนวกที่ 10  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย  
                       (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/5/2560 11.40 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ฝนตกปานกลาง 561368 1355037 
17/5/2560 13.00 กลางหมู่บ้านป่าหมาก ฝนตกเล็กน้อย 562690 1357065 
17/5/2560 13.43 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก มีเมฆครึ้ม หลังฝนตก 563610 1358046 
17/5/2560 14.10 สะพาน ฝนตกเล็กน้อยถึงหนัก 564473 1359544 
17/5/2560 15.00 สะพานทางเข้า หลังฝนตกแต่ก็ยัง กะปริบ

กะปรอยเล็กน้อย 
567515 1364875 

ตำรำงผนวกที่ 11  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/5/2560 12.45 ต้นน้้าวังข่า ฝนตก น้้าขุ่น ฝนตกปรอยๆ 537060 1434474 
17/5/2560 14.02 สะพานแขวนในหมู่บ้าน

บางกลอย 
ฝนตกปรอย ๆ น้้าไหลแรงตะกอนเยอะ 541714 1434841 

17/5/2560 14.50 สะพานไม้ท้ายหมู่บ้าน ฝนตกปรอย ๆ น้้าไหลแรงตะกอนเยอะ 543427 1432937 

17/5/2560 15.50 พื้นท่ีโป่งแดง ฝนตกปรอย ๆ น้้าสีขุ่น สีน้้าตาล 548662 1430956 

17/5/2560 16.15 พื้นท่ีห้วยครก ฝนตกปรอย ๆ น้้าขุ่น ไม่ลึก 549841 1430481 
17/5/2560 18.00 เขื่อนเก็บน้้า 

แก่งกระจาน 
ฝนตกปานกลาง น้้าลงเยอะและขุ่น 
พื้นท่ีเก็บมีตะไคร่น้้า ดินเป็นโคลน 

568171 1424604 

ตำรำงผนวกที่ 12  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี  
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
17/5/2560 11.33 ต้นน้้า ฝนตกขณะเก็บและก่อนหน้า มีพืชปกคลุมผิวน้้า

บางส่วน 
525869 1471576 

17/5/2560 12.54 หลังท่ีล้างผัก หลังฝนตก 30 นาที ไม่มีพืชปกคลุมผิวน้้า แต่ 
มีร่องรอยการล้างผักหัวไชเท้า สภาพอากาศครึ้มฟ้า 
ครึ้มฝน 

525480 1472429 

17/5/2560 14.11 หน่วยต้นน้้า ฝนตกขณะเก็บไม่มีพืชปกคลุมผิวน้้า แต่มีตะไคร่
น้้าเกาะหินและดินด้านล่างจุดเก็บ 

526138 1474324 

17/5/2560 14.46 โรงเรียนควาย 
ธนาคารควาย 

ฝนตกขณะเก็บไม่มีพืชปกคลุมผิวน้้า แต่ผิวน้้า 
มีตะไคร่เกาะด้านล่างผิวดิน และมีตะไคร่บนผิว
น้้าเล็กน้อย 

527257 1476395 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

ตำรำงผนวกที ่13  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย  
                       (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
12/7/2560 10.45 เหนือหมู่บ้านป่าหมาก ฟ้าครึ้ม น้้ามีตะไคร่ มีฝนตกปรอย ๆ 

บางช่วง 
561375 1355038 

12/7/2560 12.10 กลางหมู่บ้านป่าหมาก ฟ้าครึ้ม ฝนตกปรอย ๆ น้้าใส 562675 1357056 
12/7/2560 12.45 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก ฟ้าครึ้ม น้้าใสไหลเร็ว มีหญ้าสองข้าง

ฝั่ง พืชน้้าบางจุด 
563606 1358057 

12/7/2560 13.35 สะพาน ฟ้าครึ้ม อากาศอบอ้าว น้้าใสไหลเร็ว 564471 1359544 
12/7/2560 14.28 สะพานทางเข้า น้้าใส ไหลเร็ว ฟ้าครึ้ม มีแดดอ่อน มี

ลมพัด มีพืชน้้าใกล้บริเวณท่ีเก็บ 
567518 1364863 

ตำรำงผนวกที่ 14  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี 
                         (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
12/7/2560 12.05 ต้นน้้าวังข่า แดดอ่อน  537057 1434476 
12/7/2560 13.25 สะพานแขวนใน

หมู่บ้านบางกลอย 
แดดเริ่มแรง น้้าไหล
ค่อนข้างแรง 

541720 1434843 

12/7/2560 14.35 สะพานไม้ท้ายหมู่บ้าน น้้าไหลแรง 543428 1432638 
12/7/2560 15.30 พื้นท่ีโป่งแดง น้้าไหลแรง 548654 1430945 

12/7/2560 16.10 พื้นท่ีห้วยครก น้้าไหลไม่แรงมาก 549835 1430482 

12/7/2560 17.40 เขื่อนเก็บน้้า 
แก่งกระจาน 

ฝนตกปรอย ๆ 568159 1424601 

ตำรำงผนวกที่ 15  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
12/7/2560 12.01 ต้นน้้า ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ผิวน้้ามีดอกจอกลอยอยู่ 

ชั้นกลางน้้ามีตะไคร่น้้า 
525872 1471576 

12/7/2560 13.12 หลังท่ีล้างผัก ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ไม่มีตะไคร่น้้า มีฟองอากาศ
เหนือผิวน้้า 

525480 1472428 

12/7/2560 14.30 หน่วยต้นน้้า ครึ้มฟ้าครึ้มฝนน้้าน่ิง ตะกอนคลุมหินด้านล่าง 526138 1474324 

12/7/2560 14.45 โรงเรียนควาย 
ธนาคารควาย 

น้้าน่ิงมีตะไคร่น้้าบนผิวน้้าเล็กน้อยและ 
มีตะกอนปกคลุมผิวดินด้านล่าง 

527527 1476392 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุร ี
  

ตำรำงผนวกที่ 16  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ห้วยตะลุยแพรกซ้าย  
                       (อุทยานแห่งชาติกุยบุรี) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/9/2560 10.45 เหนือหมู่บ้านป่า

หมาก 
มีเมฆมาก ลมอ่อน ลักษณะน้้ามี
สาหร่าย น้้าใส ไหลเร็วปานกลาง 

561372 1355037 

7/9/2560 11.45 กลางหมู่บ้านป่าหมาก มีเมฆอึมครึม น้้าใส ไหลเร็ว 562674 1357051 

7/9/2560 13.30 ท้ายหมู่บ้านป่าหมาก มีเมฆอึมครึม อบอ้าว ฝนอาจจะตก 
น้้าขุ่น ไหลไม่แรงมาก 

563614 1358051 

7/9/2560 14.03 สะพาน มีเมฆอึมครึม น้้าใสไหลปานลาง 564469 1359544 
7/9/2560 14.47 สะพานทางเข้า อากาศร้อน มีแดด  567517 1364863 

ตำรำงผนวกที่ 17  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน แม่น้้าเพชรบุรี  
                        (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/9/2560 11.30 ต้นน้้าวังข่า น้้าไหลแรง แดดไม่แรง ปริมาณน้้ามาก 537057 1434476 
7/9/2560 12.40 สะพานแขวนใน

หมู่บ้านบางกลอย 
น้้าไหลแรง 541717 1434820 

7/9/2560 13.38 สะพานไม้ท้าย
หมู่บ้าน 

น้้าไหลแรง 543419 1432922 

7/9/2560 14.45 พื้นท่ีโป่งแดง มีน้้าวน ไหลแรง 548663 1430956 
7/9/2560 15.20 พื้นท่ีห้วยครก น้้าไหลแรง 549832 1430478 
7/9/2560 16.45 เขื่อนเก็บน้้า 

แก่งกระจาน 
น้้าน่ิง มีตะกอน ปริมาณน้้าสูงขึ้น 568203 1424542 

ตำรำงผนวกที่ 18  แบบบันทึกการเก็บตัวอย่างน้้าบริเวณพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  แม่น้้าภาชี 
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี) ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

ว/ด/ป เวลำ จุดที่เก็บ สภำพภูมิอำกำศ 
พิกัด 

X Y 
7/9/2560 11.30 ต้นน้้า ท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อยมีแสงแดดอ่อน ๆ น้้ามีตะไคร่

น้้าเกาะบริเวณพื้นน้้าน้้ามีปริมาณลดลง 
525872 1471576 

7/9/2560 12.15 หลังท่ีล้างผัก ท้องฟ้ามีเมฆมากมีแดดอ่อน  ๆ น้้ามีปริมาณ
ลดลง 

525480 1472428 

7/9/2560 13.01 หน่วยต้นน้้า ฟ้าครึ้มมีเมฆมาก มีแดดอ่อน ๆ น้้าลดลง 526140 1474323 
7/9/2560 13.43 โรงเรียนควาย 

ธนาคารควาย 
ฟ้าครึ้มมีเมฆมาก ไม่มีแดด น้้าลดลง มีตะไคร่น้้า 527256 1476394 

 



 


