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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความผันแปรอินทรียสารในรูปของบีโอดีท่ีมีผลตอคุณภาพ

นํ้าของแมนํ้าเจาพระยา ระหวางป พ.ศ.2557-2558 โดยสุมเก็บตัวอยางนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาจากจังหวัด

ชัยนาทถึงจังหวัดสมุทรปราการ รวม 17 สถานี จํานวน 51 ตัวอยาง เปนตัวแทน 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน 

ฤดูหนาว ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณบีโอดีเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเทศไทย พบวา 

(1) ฤดูหนาว ความผันแปรของปริมาณบีโอดีของแมนํ้าเจาพระยาตอนบนมีคาพิสัยระหวาง 0.3-2.7 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2, 3 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลางมีคาพิสัยระหวาง 0.4-1.2 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2 และแมนํ้าเจาพระยาตอนลางมีคาพิสัยระหวาง 2.5-5.7 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 4 และ 5    (2) ฤดูรอน ความผันแปรของปริมาณบีโอดี แมนํ้า

เจาพระยาตอนบนมีคาพิสัยระหวาง 0.0-1.1 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2 แมนํ้า

เจาพระยาตอนกลางมีคาพิสัยระหวาง 0.6-1.2 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในประเภทท่ี 2 และแมนํ้าเจาพระยา

ตอนลาง มีคาพิสัยระหวาง 1.9-8.8 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 5 และประเภทท่ี 4     (3) 

ฤดูฝน ความผันแปรของปริมาณบีโอดี แมนํ้าเจาพระยาตอนบนมีคาพิสัยระหวาง 1.0-1.7 มิลลิกรัมตอลิตร 

สวนใหญอยูในประเภท 2 และประเภทท่ี 3 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง มีคาพิสัยระหวาง 0.9-2.3 มิลลิกรัม

ตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภท 2 และ 3 และแมนํ้าเจาพระยาตอนลางมีคาพิสัยระหวาง 3.0-11.8 

มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 5 และประเภทท่ี 4 อาจกลาวไดวาคุณภาพนํ้าแมนํ้า

เจาพระยาตอนลางท้ัง 3 ฤดู ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค แตนํามาใชเพื่อการอุตสาหกรรม

และคมนาคมเทาน้ัน 
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Abstract 

This research aims to study the variability of organic compounds in the form of BOD 

affecting the water quality of the river during the years 2014-15. By sampling water from the 

Chao Phraya River from offense to offense, including 17 stations, 51 samples representing three 

seasons: summer, winter rains analysis BOD compared to standard surface water Thailand. 

Found that (1) the variability of the winter BOD of the river on a range between 0.3 to 2.7 

milligrams per liter. Most are classified as second and third. In the middle of the river range 

between 0.4-1.2 mg per liter. Most fall into two categories, and the lower part of Chao Praya 

river the range between 2.5 to 5.7 milligrams per liter. Most are classified as the fourth and fifth. 

(2) Summer variation of BOD. The upper river is the range between 0.0 to 1.1 milligrams per 

liter. Most are classified as the second in the middle of river range between 0.6-1.2 mg per liter 

organized in two categories. And the lower Chao Phraya River Values range between 1.9 to 8.8 

milligrams per liter and most are classified as Category 4 and 5. (3) During rainy season the 

variability of BOD in the upper river is the range between 1.0-1.7 mg per liter mainly in the type 

2 and type 3. In the middle part of Chao Phraya river values range between 0.9 to 2.3 milligrams 

per liter. Most are classified as second and third and the lower Chao Phraya River is the range 

between 3.0 to 11.8 milligrams per liter. Most are classified as Category 4 and 5. It can be said 

that the water quality of the river at the lower part of Chao Praya river in all season is not suitable 

to be used for consumption. But it is used for industrial and transportation only. 

Keywords: BOD, seasonal, surface water quality. 

 

บทนํา 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนและการใชประโยชนท่ีดินในดาน

ตางๆ ผลจากกิจกรรมเหลาน้ีทําใหมีการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ยังผลใหเกิดการเนาเสียของ

แมนํ้าและสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมท้ังดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะชุมชนและเมือง

ท่ีมีขนาดใหญ ในอดีตแมนํ้าลําคลองมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยเพราะใชเปนเสนทาง

คมนาคม การประมง การอุปโภคบริโภค มีการต้ังถ่ินฐานอยูสองฝงลํานํ้าและความเจริญจะขยายตัวตาม

แนวแมนํ้า ในปจจุบันแมนํ้าลําคลองยังมีความสําคัญอยูมากแมวาการคมนาคมจะเปลี่ยนเปนระบบถนน

แทนในบางสวนแลวก็ตาม ถึงกระน้ันกิจกรรมตางๆ เชน การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การประมง การ

คมนาคม การอุปโภคบริโภค ตลอดจนเปนแหลงระบายนํ้าท้ิงจากกิจกรรมตางๆของประชาชนอีกดวย 

โดยเฉพาะแมนํ้าเจาพระยาซึ่งเปนแมนํ้าสําคัญของภาคกลางท่ีมีบทบาทสําคัญของวิถีชีวิตของประชาชน 

แมนํ้าเจาพระยาเปนแมนํ้าสายสําคัญของประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวของแมนํ้าปง วัง ยมและ

นานไหลมาบรรจบกันท่ีตําบลปากนํ้าโพดานหนาเข่ือนในตัวเมืองนครสวรรค มีความยาวประมาณ 372 
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กิโลเมตร โดยไหลผานจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ลุมนํ้าเจาพระยามีพื้นท่ีลุมนํ้า 20,125 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้น ท่ี  11 จั งหวัดในภาคกลาง ไดแก  นครสวรรค  ชัยนาท สิ งห บุ รี  ลพบุ รี  อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร นํ้าทาจากลุมนํ้า

เจาพระยา นอกจากไดรับนํ้าจากลํานํ้าสาขาตอนบน (ปง วัง ยม นาน) ท่ีจังหวัดนครสวรรคแลว ยังไดรับ

ปริมาณนํ้าทาจากลุมนํ้าอ่ืนอีก คือ ลุมนํ้าสะแกกรังและลุมนํ้าปาสัก มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายป เฉลี่ย 

22,016 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นท่ีชลประทาน รวมท้ังสิ้น 7.5 ลานไร จากการประเมินความตองการใชนํ้า

ในปจจุบัน พบวา รอยละ 80 ของปริมาณนํ้าใชเพื่อการเกษตร โดยมีอัตราไหลจากจังหวัดนครสวรรคเฉลี่ย 

718 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีและสูงสุด 5,960 ลูกบาศกเมตรตอวินาที สภาพพื้นท่ีมีความลาดชันนอย มี

ลักษณะคดเค้ียวและริมฝงแมนํ้าไมสูงนักจึงมักจะประสบอุทกภัยในฤดูฝน เน่ืองจากเปนแหลงนํ้าท่ีมีขนาด

ใหญจึงมีศักยภาพสูงตอการพัฒนาท้ังดานเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคม

และการรับนํ้าเสียจากชุมชนและเกษตรกรรม สําหรับการอุปโภคบริโภคน้ันแมนํ้าเจาพระยาเปนแหลงนํ้า

ดิบเพื่อการประปาท่ีสําคัญของการประปาตางๆตลอดลํานํ้าโดยเฉพาะเปนแหลงนํ้าดิบเพื่อการประปาของ

การประปานครหลวงซึ่งมีผูใชนํ้าถึง 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการซึ่งมีผูใชนํ้า

ประมาณ 10 ลานคน จึงนับวาเปนแหลงนํ้าดิบท่ีสําคัญในการใชผลิตนํ้าประปา 

สารอินทรียท่ีละลายปนเปอนในนํ้ามีแหลงท่ีมาไดหลายทาง ไดแก (1) สารอินทรียท่ีเกิดจากการ

ยอยสลายของอินทรียซากพืชซากสัตวในธรรมชาติเกิดเปนสารอินทรียท่ีมีขนาดโมเลกุลจนสามารถละลาย

นํ้าได (2) สารอินทรียท่ีจุลินทรียสรางข้ึนซึ่งจุลินทรียประกอบดวยโปรโตซัว แบคทีเรีย เชื้อราและสาหราย

เซลลเดียว สารอินทรียท่ีจุลินทรียสรางข้ึนน้ีอาจละลายปนเปอนมากับนํ้าโดยตรง (3) สารอินทรียท่ีเกิดจาก

ชุมชน กิจกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการขับถายชําระรางกายของมนุษยมีสวนทําใหมี

สารอินทรียปนเปอนไปกับนํ้าได (4) สารอินทรียท่ีเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบปรับสภาพนํ้า แตใน

การวัดปริมาณสารอินทรียท่ีปะปนอยูในนํ้านิยมวัดในรูปแบบของบีโอดี (BOD, Biochemical or 

Biological Oxygen Demand) บีโอดีบอกถึงความตองการออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลาย

สารอินทรียในนํ้าภายใตสภาวะท่ีมีออกวิเจน จากกระบวนการน้ีจุลินทรียจะไดรับพลังงานเพื่อนําไปใชใน

การเจริญเติบโต ผลผลิตสุดทายของการออกซิไดซสารอินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียในแหลงนํ้า 

แหลงนํ้าท่ีมีคาบีโอดีมากยอมแสดงวามีความสกปรกมาก เน่ืองจากจุลินทรียตองใชออกซิเจนจํานวนมาก

ในการยอยสลายสารอินทรียหรือปฏิกูลสงผลตอปริมาณออกซิเจนละลายในแหลงนํ้าลดลงและอาจเกิด

ความเนาเสียได โดยท่ัวไปแหลงนํ้าผิวดินท่ีอนุรักษไวสําหรับการดํารงชีวิตสัตวนํ้าและ การผลิตประปาข้ัน

พื้นฐานไมควรมีคาบีโอดีเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร ถาจะอนุรักษไวเพื่อกิจกรรมทางดานการเกษตรไม

ควรมีคาบีโอดีเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนแหลงนํ้าท่ีจะอนุรักษไวใชประโยชนเพื่อกิจกรรมดานการ

อุตสาหกรรมไมควรมีคาบีโอดีเกินกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ดังน้ันการศึกษาวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษา

ขอเท็จจริงตางๆดังกลาวน้ี 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความผันแปรอินทรียสารในรูปแบบของบีโอดีท่ีมีผลตอคุณภาพนํ้าของแมนํ้าเจาพระยา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ดานเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ีเปนการสํารวจเชิงพรรณนา 

ดานพื้นท่ี แมนํ้าเจาพระยาตอนบน ตอนกลาง ตอนลางไหลผานจังหวัดชัยนาท สิงหบุรี 

อางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

 กลุมตัวอยาง สถานีตรวจวัดคุณภาพแมนํ้าเจาพระยา จํานวน 17 สถานี ความยาวของแมนํ้า

เจาพระยา 372 กิโลเมตร 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

2.1 อุปกรณในการเก็บตัวอยางนํ้าแมนํ้าเจาพระยา ไดแก ขวดพลาสติกชนิดโพลีเอททีลีน 

ชนิดความหนาแนน สูงขนาด 4 ลิตร ถังแชตัวอยางอุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าและชนิดชนิด Kemmerer 

depth Sampler และอุปกรณการบันทึกขอมูล 

2.2 วิธีการวิเคราะหนํ้าดานบีโอดี (BOD) โดยวิธี Azide Modification ตามวิธีมาตรฐานการ

วิเคราะหนํ้าของ Standard Method for Examination of Water and Wastewater : APHA, AWWA and 

WPCF. American Public Health (2012) และคูมือทดสอบตัวอยางนํ้าหองปฏิบัติการ สํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี (2554) 

2.3 วิธีการเก็บตัวอยางนํ้า ทําการเก็บตัวอยางนํ้าดานบีโอดีของแมนํ้าเจาพระยา จํานวน 17 

สถานี โดยวิธีการแยก (Grab Sampling) เปนการเก็บตัวอยางนํ้าเพียงคร้ังเดียวในเวลาใดเวลาหน่ึง (ชวง

นํ้าลงตามคําพยากรณของกรมอุทกศาสตรทหารเรือ) 

2.4 ความถ่ีในการเก็บตัวอยางนํ้า ปละ 3 คร้ังตอ 1 สถานี โดยเปนตัวแทนฤดูหนาว ฤดูรอน 

ฤดูฝน รวมตัวอยางนํ้า (3 คร้ัง x 17 สถานี) เทากับ 51 ตัวอยาง ขอมูลตัวอยางนํ้าระหวางป 2557-2558 

2.5 ขอมูลคุณภาพนํ้า เก็บตัวอยางนํ้ารวมระหวางคณะสาธารณสุขศาสตรและสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี โดยทําการวิเคราะหนํ้า ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของสํานักงาน

สิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี 

3. การวิเคราะหขอมูล 

วัดการกระจายเปนคาพิสัย คาเฉลี่ยตามการผันแปรของฤดูกาล 

คุณภาพนํ้าเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินของประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 

 ความผันแปรอินทรียสารในรูปของบีโอดี (BOD) ของแมนํ้าเจาพระยา ป พ.ศ.2557-2558 แบงเปน 

3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน ดังน้ี 

1) ฤดูหนาว 
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1.1 แมนํ้าเจาพระยาตอนบน (CH 28-CH 21) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 0.3-2.7 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 และประเภทท่ี 3 โดยมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 

กําหนด BOD ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 กําหนด BOD ไมเกิน 

2.0 มิลลิกรัมตอลิตรและมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 4 กําหนด กําหนด BOD ไมเกิน 4.0 

มิลลิกรัมตอลิตร (ดังภาพและตารางท่ี 1) 

1.2 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง (CH 20-CH 15) รวม 5 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคา

พิสัยระหวาง  0.4-1.2 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2 

(ดังภาพและตารางท่ี 1) 

1.3 แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง (CH 12-CH 01) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 2.5-5.7 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 4 และ

ประเภทท่ี 5 (ดังภาพและตารางท่ี 1) 

2. ฤดูรอน 

2.1 แมนํ้าเจาพระยาตอนบน (CH 28-CH 21) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 0.0-1.1 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในประเภทท่ี 2 (ดังภาพและ

ตารางท่ี 1) 

2.2 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง (CH 20-CH15) รวม 5 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 0.6-1.2 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในประเภทท่ี 2 (ดังภาพและ

ตารางท่ี 1) 

2.3 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง (CH 12-CH01) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 1.9-8.8 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 5.5 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญคุณภาพนํ้าดานจัดอยูใน

ประเภทท่ี 5 และประเภทท่ี 4 (ดังภาพและตารางท่ี 1) 

3. ฤดูฝน 

3.1 แมนํ้าเจาพระยาตอนบน (CH 28-CH 21) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 1.0-1.7 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2 และ

ประเภทท่ี 3 (ดังภาพและตารางท่ี 1) 

3.2 แมนํ้าเจาพระยาตอนกลาง (CH 20-CH 15) รวม 5 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 0.9-2.3 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 2 และ

ประเภทท่ี 3 (ดังภาพและตารางท่ี 1) 

3.3 แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง (CH 12-CH 01) รวม 6 สถานี คุณภาพนํ้าดาน BOD มีคาพิสัย

ระหวาง 3.0-11.8 มิลลิกรัมตอลิตร คาเฉลี่ยเทากับ 7.1 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 5 

และประเภทท่ี 4 (ดังภาพและตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) ของแมนํ้าเจาพระยา ต้ังแตจังหวัดสมุทรปราการถึง

จังหวัดชัยนาท (2557-2558) 

 
 

สถาน ี
ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน  

หมายเหต ุ
บีโอด ี ประเภท บีโอด ี ประเภท บีโอด ี ประเภท 

CH 01 2.8 4 8.8 5 3.0 4 แมนํ้า

เจาพระยา

ตอนลาง 

(ชวงท่ี 1) 

CH 03 2.5 4 1.9 3 5.2 5 

CH 06 5.7 5 2.8 4 7.3 5 

CH 08 3.4 4 6.4 5 11.8 5 

CH 10 2.7 4 6.9 5 8.0 5 

CH 12 2.7 4 6.4 2 7.2 5 
 

CH 15 1.2 2 0.8 2 2.3 4 แมนํ้า

เจาพระยา

ตอนลาง 

(ชวงท่ี 2) 

CH 16.1 1.0 2 0.6 2 2.0 3 

CH 17.1 0.9 2 1.2 2 0.9 2 

CH 18 0.9 2 1.0 2 1.8 3 

CH 20 0.4 2 1.1 2 1.4 2 
 

CH 21 1.1 2 0.8 2 1.4 2 แมนํ้า

เจาพระยา

ตอนลาง 

(ชวงท่ี 3) 

CH 21.1 1.4 2 0.7 2 1.2 2 

CH 24 1.5 2 1.1 2 1.7 3 

CH 25 0.3 2 0.0 2 1.0 2 

CH 27 2.7 4 0.9 2 1.2 2 

CH 28 1.9 3 0.7 2 1.1 2 
 

คาสูงสุด 5.7 5 8.8 5 11.8 5  

คาต่าํสุด 0.3 2 0.0 2 0.9 2  

เฉล่ีย 2.0 2 2.5 3 3.4 4  

มาตรฐาน 

ประเภทท่ี 2 

>1.5  >1.5  >1.5   

มาตรฐาน 

ประเภทท่ี 3 

>2.0  >2.0  >2.0   

มาตรฐาน 

ประเภทท่ี 4 

>4.0  >4.0  >4.0   

ท่ีมา : ดัดแปลงจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 6 นนทบุรี (2557-2558) 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความผันแปรอินทรียสารในรูปแบบของบีโอดีท่ีมีผลตอคุณภาพนํ้าของแมนํ้า

เจาพระยา ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าดาน BOD พบวา ฤดูฝนมีความผันแปรของคุณภาพนํ้าในแมนํ้า

เจาพระยาตอนลางมากกวาฤดูรอนและฤดูหนาว ท้ังน้ีเน่ืองจากแหลงกําเนิดท่ีมีจุดระบายแนนอน ไดแก 

ชุมชน โรงงาน ฟารมสุกร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รวมนํ้าท้ิงท่ีเกิดในรูปของ BOD ลงในแมนํ้าเจาพระยาตอนบน 

ตอนกลางและตอนลาง เทากับ 32,679, 56,500 และ 168,026 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ และจาก

แหลงกําเนิดไมมีจุดระบายไมแนนอน ไดแกทุงหญาเลี้ยงสัตว ปาไม สวนผลไม ทุงหญาวางเปลา สวนผัก 

หมูบานชนบท รวมนํ้าท้ิงในรูปแบบของ BOD ท่ีลงสูแมนํ้าเจาพระยาตอนบน ตอนกลาง ตอนลาง เทากับ 

215,482, 64,420 และ 75,027 กิโลกรัมตอวัน ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ประกอบกับสภาพ

ท้ังท่ีเปนท่ีราบลุม ดินตะกอนถูกกระแสนํ้าพัดพาไปตกตะกอนท่ีปากแมนํ้าจนทําใหเกิดสันดอนในบริเวณ

ปากแมนํ้า นํ้าในบริเวณน้ีมีการตกตะกอนสูง เน่ืองจากมีการไหลของกระแสนํ้าชาลงเพราะไดรับอิทธิพล

จากทะเลหนุน ความลาดเทของแมนํ้าเจาพระยาในชวงกรุงเทพมหานคร ประมาณ  5-6 เซนติเมตรและ

บริเวณใกลปากแมนํ้า ความลาดเทประมาณ 2 เซนติเมตรตอกิโลเมตร ดังน้ัน คุณภาพนํ้าดาน BOD ของ

แมนํ้าเจาพระยาจึงมีความผันแปรตามฤดูกาล คือฤดูหนาว แมนํ้าเจาพระยาตอนบนและตอนกลาง สวน

ใหญคุณภาพนํ้าอยูในประเภทท่ี 2 และ 3 สวนแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง สวนใหญคุณภาพนํ้าจะอยูใน

ประเภทท่ี 4 และ 5 สําหรับฤดูรอน แมนํ้าเจาพระยาตอนบนและตอนกลาง คุณภาพนํ้าจัดอยูในประเภทท่ี 

2 แมนํ้าเจาพระยาตอนลาง สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 5 และ 4 สําหรับฤดูฝน แมนํ้าเจาพระยาตอนบน

และตอนกลาง จัดอยูในประเภทท่ี 2 และ 3 สวนแมนํ้าเจาพระยาตอนลาง สวนใหญจัดอยูในประเภทท่ี 5 

และ 4 ซึ่งคุณภาพนํ้าแมนํ้าเจาพระยาตอนลางท้ัง 3 ฤดูไมเหมาะท่ีจะนํามาใชในการอุปโภคและบริโภค จะ

ใชไดเฉพาะเพื่อการอุตสาหกรรมและคมนาคมเทาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความผันแปรอินทรียสารท่ีมีผลตอคุณภาพนํ้าแมนํ้าเจาพระยา มีขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

1. ควรจะตองเรงรัดใหมีการจัดการนํ้าเสียจากแหลงกําเนิดท่ีแนนอน เชน ชุมชน 

โรงงาน ฟอรมสุกร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า กอนปลอยลงสูแมนํ้าเจาพระยา 

2. สงเสริมใหเกิดความรวมมือของประชาชนในการดูแลแหลงกําเนิดนํ้าเสีย 

โดยเฉพาะในอาคารบานเรือนของตนเอง เพื่อเปนการบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองตนกอนท้ิงสูแหลงนํ้าสาธารณะ 
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