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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความผนัแปรของคณุภาพนํา้ด้านแบคทีเรียชนิดโคลิ

ฟอร์มและฟีคลัโคลิฟอร์มของแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีมีผลต่อการสาธารณสุขระหว่างปี พ.ศ.2556-2557 

โดยสุ่มเก็บตวัอย่างนํา้จากแม่นํา้เจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง 

รวม 17 สถานี จํานวน 134 ตวัอย่าง ทดสอบตามวิธี Multiple-tube fermentation technique for 

members of the coliform group และประเมินปริมาณโคลิฟอร์มเป็นคา่ Most Probable Number 

(MPN) index ตอ่ 100 มิลลิลิตร ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคลัโคลิฟอร์มด้วย

วิธี MPN เปรียบเทียบกบัมาตรฐานแหล่งนํา้ผิวดินประเทศไทยพบว่าการปนเปือ้นแบคทีเรียชนิดโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรียของแม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน ปี 2556-2557 ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 2 คิดเป็น

ร้อยละ 50 และ 73 ตามลําดบั แม่นํา้เจ้าพระยาตอนกลาง ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 3,2 คิดเป็น

ร้อยละ 45 และ 60 ตามลําดบั และแมนํ่า้เจ้าพระยาตอนลา่ง ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภท 4 คิดเป็นร้อย

ละ 58 และ 54 ตามลําดบั 

 สําหรับการปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของแม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน

ระหว่างปี 2556-2557 ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 3,2 คิดเป็นร้อยละ 46 และ 68 ตามลําดบั แม่นํา้

เจ้าพระยาตอนกลางสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 3,2 คดิเป็นร้อยละ 50 และ 55 ตามลําดบั และแม่นํา้

เจ้าพระยาตอนล่าง ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 71 และ 71 ตามลําดบั งานวิจยันี ้

บง่ชีภ้าพรวมคณุภาพนํา้ของแมนํ่า้เจ้าพระยาตอนบน ตอนกลางและตอนลา่ง อาจกลา่วได้วา่อาจจะมี 

 

 

 

1       คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

2       ผู้ อํานวยการสว่นวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อม สํานกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบรีุ สํานกังานปลดักระทรวง   

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



2 

 

  

การปนเปือ้นของเชือ้โรคในระบบทางเดินอาหาร การนํานํา้มาใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคจําเป็น

จะต้องผา่นการฆา่เชือ้และปรับปรุงคณุภาพก่อนนํามาใช้ประโยชน์ 

คาํสาํคัญ: แบคทีเรียโคลิฟอร์ม, ฟีคลัโคลิฟอร์ม, คณุภาพแหลง่นํา้ผิวดนิ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study water quality variation of total coliform 

bacteria and fecal coliform bacteria on health effect in Chao Phraya River during 2013 – 

2014. Random water sampling of 17 stations, total of 134 samples, was conducted in the 

upper, middle, and lower reaches. The water samples were analyzed by multiple 

fermentation technique for members of the coliform group and assessed in the unit of Most 

Probable Number (MPN) per 100 milliliter. The water quality result of total coliform bacteria 

and fecal coliform bacteria was then compared with the national water quality standards 

according to the reaches’ classification.  

Results of total coliform bacteria in 2013 was found that in the upper 50 percent 

reach met class 2 standard, in the middle 45 percent reach met class 3 standard, and in the 

lower 58 percent reach met class 4 standard.In 2014, it was found that in the upper 73 

percent reach met class 2 standard, in the middle 60 percent reach met class 2 standard, 

and in the lower 54 percent reach met class 4 standard.Results of fecal coliform bacteria in 

2013 was found that in the upper 46 percent reach met class 3 standard, in the middle 50 

percent reach met class 3 standard, and in the lower 71 percent reach met class 4 

standard.In 2014, it was found that in the upper 68 percent reach met class 2 standard, in 

the middle 55 percent reach met class 2 standard, and in the lower 71 percent reach met 

class 4 standard.These indicated that water quality in every reach of Chao Phraya River is 

contaminated by pathogens. The appropriate prior treatment is needed for water to be safe 

for potable water and other uses. 

Key words: coliform bacteria, fecal  coliform bacteria, national water quality standards 
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บทนํา 

 นํ า้ เ ป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี เ ป็น

ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์และ

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆทัง้หลายในโลก การนํานํา้มาใช้

เพ่ือการอุปโภคบริโภคและสร้างความเจริญ

ด้วยเศรษฐกิจ สงัคม ชุมชน เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ

ชมุชน และการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านตา่งๆ ผล

จากกิจกรรมเหลา่นีทํ้าให้มีการปล่อยนํา้เสียลง

สู่แหล่งนํา้ธรรมชาติ ยังผลให้เกิดการเน่าเสีย

ของแม่นํา้และส่งผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั

ของประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมทัง้

สิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปนํา้ท่ีปนเปื้อนเชือ้โรค

ส่วนใหญ่เกิดจากแหล่งกําเนิดนํา้เสียจากท่ี

ต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็นนํา้เสียจากชุมชน ได้แก่ 

นํา้เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมตา่งๆของประชาชนท่ี

อาศยัอยู่ในชุมชน เช่น จากอาคารบ้านเรือนท่ี

พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ซึ่งมักมีสิ่ง

สกปรกในรูปของสารอินทรีย์หรือแบคทีเรียเป็น

องค์ประกอบ นํา้เสียจากการทําอุตสาหกรรม

ไ ด้ แ ก่  นํ ้า เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร

อตุสาหกรรมทกุขัน้ตอน นํา้เสียจากการเกษตร 

เช่น การเพาะปลูก เลีย้งสัตว์และนํา้เสียท่ีไม่

ทราบแหลง่กําเนิด เชน่ นํา้ฝน 

 แมนํ่า้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้สายสําคญั

ของประเทศไทยเกิดจากการรวมตวัของแม่นํา้

ปิง วัง ยมและน่าน ไหลมาบรรจบกันท่ีตําบล

ปากนํา้โพด้านหน้าเข่ือนในตวัเมืองนครสวรรค์ 

มีความยาวประมาณ 372 กิโลเมตร โดยไหล

ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 

สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 

เ น่ืองจากเป็นแหล่งนํา้ ท่ี มีขนาดใหญ่จึง มี

ศกัยภาพสงูต่อการพฒันาทัง้ด้านเกษตรกรรม 

การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การ

คมนาคมและการรับนํา้เสียจากชุมชนและ

เกษตรกรรม สําหรับการอุปโภคบริโภคนัน้

แม่นํ า้ เ จ้าพระยาเป็นแหล่งนํา้ดิบเ พ่ือการ

ประปาท่ีสําคญัของการประปาต่างๆตลอดลํา

นํา้โดยเฉพาะเป็นแหล่งนํา้ดิบเพ่ือการประปา

ของการประปานครหลวงซึ่งมีผู้ ใช้นํา้ถึง 3 

จังหวัด  ไ ด้แก่  กรุง เทพมหานคร นนทบุ รี 

สมทุรปราการซึง่มีผู้ ใช้นํา้ประมาณ 10 ล้านคน 

จงึนบัวา่เป็นแหลง่นํา้ดบิท่ีสําคญัในการใช้ผลิต

นํา้ประปา 

 โคลิฟอร์มแบคทีเ รียเป็นดัชนีบ่ง ชี ้

สภาวะการปนเปือ้นเชือ้โรค เน่ืองจากปกติโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรียจะอาศัยในระบบทางเดิน

อาหารของคนและสัตว์เลือดอุ่นและถูกขับ

ออกมาพร้อมอุจจาระในจํานวนท่ีสม่ําเสมอ 

ส่วนฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นกลุ่ม ท่ีมี

ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกได้

น้อยกว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ดงันัน้ โคลิฟอร์ม

แบคทีเรียจึงถูกเลือกมาใช้เป็นดชันีวดัสภาวะ
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ทางสขุาภิบาลโดยเฉพาะการประเมินคณุภาพ

นํา้ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  8  (2537)  เ ร่ือง กําหนด

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ใ น แ ห ล่ ง นํ ้า ผิ ว ดิ น 

นอกจากนีก้ารวิเคราะห์และการตรวจสอบ

คณุภาพนํา้ทางแบคทีเรียถือว่ามีความสําคญั

และสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน

อย่างมากเน่ืองจากแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู่ใน

แหล่งนํา้บางชนิดสามารถก่อโรคร้ายแรงแก่

มนุษย์แบบฉับพลัน (สิทธิชัย, 2549) เช่น 

แบคทีเรียท่ีทําให้เกิดโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั

หรือโรคบิด มักจะปนเปื้อนสู่แหล่ง นํ า้อัน

เน่ืองจากพฤตกิรรมการใช้นํา้ของประชาชน 

 คณะผู้ วิจยัคาดว่าเม่ือทราบผลการผนั

แปรของแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรียท่ีมีผลกระทบต่อ

การสาธารณสุขแล้วนําผลมาใช้ในการเรียน

การสอนของนักศึกษา อาสาสมคัรชุมชนและ

เผยแพร่แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนไปใช้

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทัง้การอนุรักษ์

ฟืน้ฟแูหลง่นํา้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความผันแปรของคุณภาพ

นํา้ด้านแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

และฟีคัล โคลิฟอ ร์มแบคทีเ รียของแม่ นํ า้

เจ้าพระยาท่ีมีผลตอ่การสาธารณสขุ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 คณุภาพนํา้ท่ีเหมาะสมของนํา้ท่ีใช้ใน

กิจกรรมของมนุษย์ คณุภาพของนํา้ตามแหล่ง

นํา้ธรรมชาติจะเปล่ียนแปลงไปมากหรือน้อย

ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมเป็นสําคญั เช่น สภาพ

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะธรณีวิทยา 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต 

การปนเปื้อนจากสารต่างๆทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี 

ชีวภาพ 

 คณุภาพนํา้ทางด้านชีวภาพประกอบ

ไปด้วยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิดทัง้ท่ีทําให้

เกิดโรคและไม่ทําให้เ กิดโรคในการตรวจ

วิเคราะห์จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องสิน้เปลืองทัง้

เวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายสูง ดงันัน้ดชันีท่ีใช้

วดัคณุภาพนํา้ด้านชีวภาพนิยมใช้การตรวจหา

จํานวนแบคทีเรียทัง้หมด, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ด้านเนือ้หา การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสํารวจเชิง

พรรณนา 

ด้านพืน้ท่ี แม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน ตอนกลาง 

ตอนล่างไหลผ่านจังหวัดชัยนาท สิ ง ห์บุ รี 

อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทมุธานี นนทบุรี 

กรุงเทพมหานครและสมทุรปราการ 
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กลุ่มตวัอย่าง สถานีตรวจวดัคณุภาพนํา้แม่นํา้

เจ้าพระยา จํานวน 17 สถานี ความยาวของ

แมนํ่า้เจ้าพระยา 372 กิโลเมตร 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

2.1 อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างนํา้ 

แม่นํา้ ได้แก่ ขวดเก็บตวัอย่างนํา้ท่ีผ่านการฆ่า

เ ชื อ้ สําหรับเก็บแบคทีเ รีย  ถังแช่ตัวอย่าง 

อุปกรณ์ เ ก็บตัวอย่ า ง นํ า้ช นิ ด  Kemmerer 

Sample และอปุกรณ์การบนัทกึข้อมลู 

2.2  วิธีการวิเคราะห์นํา้ ด้านแบคทีเรียโดย

ดี Multiple Tube Fermentation Technique

ตามมาตรฐานการวิเคราะห์นํา้ของ Standard 

Method for Examination of Water and 

Wastewater: APHA, AWWA and WPCF. 

American Public Health (2012) และคูมื่อ

ทดสอบตวัอย่างนํา้ห้องปฏิบตัิการสํานักงาน

สิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 6 นนทบรีุ (2554) 

2.3  วิธีการเก็บตัวอย่างนํา้ ทําการเก็บ

ตวัอย่างนํา้ด้วยแบคทีเรียของแม่นํา้เจ้าพระยา 

จํานวน 17 สถานี โดยวิธีการแยก (Grab 

sampling) เป็นการเก็บตวัอย่างนํา้เพียงครัง้

เดียวในเวลาใดเวลาหนึ่ง (ช่วงนํา้ขึน้นํา้ลงตาม

ต า ม คํ า พ ย า ก ร ณ์ ข อ ง ก ร ม อุ ทุ ก ศ า ส ต ร์

ทหารเรือ) ท่ีระดบัความลึก 30 เซนติเมตรจาก

ผิวนํา้ ณ จดุก่ึงกลางลํานํา้ 

2.4  ความถ่ีในการเก็บตวัอยา่งปีละ 4 ครัง้

ต่อ 1 สถานี รวมตวัอย่างนํา้ทัง้หมด (4 ครัง้ x 

17 สถานี) = 68 ตวัอย่างต่อปี ข้อมูลตวัอย่าง

นํา้ตัง้แต่ปี 2556 และ2557 รวมทัง้หมด 134 

ตวัอยา่ง 

2.5 ข้อมูลคุณภาพนํา้ เก็บตัวอย่างนํา้

ร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์และ

สํานกังานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 6 นนทบรีุ โดยทํา

ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์  ณ  ห้ อ ง ป ฏิ บัติ ก า ร

วิทยาศาสตร์ของสํานกังานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 

6 นนทบรีุ  

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ร้อยละ คา่พิสยั 

ผลการวิจัย 

1. การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด(Total Coliform Bacteria 

:TCB) 

1.1 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน (จ.ย. 

17- จ.ย.12) รวม 6 สถานี ปีพ.ศ. 2556–

2557 

1.1.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด (TCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ใน

แหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี2 (คิดเป็นร้อยละ 50) 

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 29)และประเภทท่ี 4 (ร้อย

ละ 21) โดยมาตรฐานแหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี 

2 กําหนด TCB ไม่เกิน 5,000 MPN/100ml 

และมาตรฐานแหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี 3 

กําหนด TCB ไม่เกิน 20,000 MPN/100ml   

(ดงัตารางท่ี 1) 
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1.1.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด (TCB)ในแมนํ่า้เจ้าพระยาตอนบนส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา้ใน

แหลง่นํา้ผิวดนิประเภทท่ี 2 (คดิเป็นร้อยละ 73) 

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 18) และประเภทท่ี 4 

(ร้อยละ 9) (ดงัตารางท่ี 1) 

1.2 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนกลาง (จ.ย. 

11- จ.ย.7) รวม 5 สถานี ปีพ.ศ. 2556–

2557 

1.2.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด(TCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยาตอนกลาง

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ใน

แหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 45)

ประเภทท่ี 2 (คิดเป็นร้อยละ 35) และประเภท

ท่ี 4 (ร้อยละ 20) (ดงัตารางท่ี 1) 

1.2.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด (TCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยาตอนกลาง

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ใน

แหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี2 (คิดเป็นร้อยละ 60) 

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 35) และประเภทท่ี 4 

(ร้อยละ 5) (ดงัตารางท่ี 1) 

1.3 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง (จ.ย. 

6- จ.ย.1) รวม 6 สถานี ปี พ.ศ. 2556–2557 

1.3.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด(TCB)ในแมนํ่า้เจ้าพระยาตอนล่างส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา้ใน

แหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 58) 

ประเภทท่ี2 (คิดเป็นร้อยละ 21) และประเภทท่ี 

3 (ร้อยละ 21) (ดงัตารางท่ี 1) 

1.3.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ทัง้หมด (TCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนํา้ใน

แหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 54) 

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 29) และประเภทท่ี2 (คิด

เป็นร้อยละ 27) (ดงัตารางท่ี 1) 

2. การปนเป้ือนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโค

ลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bateria :FCB) 

2.1 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน (จ.ย. 

17- จ.ย.12) รวม 6 สถานี ปี พ.ศ. 2556 –

2557 

2.1.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด (FCB) ในแม่นํ า้ เ จ้าพระยา

ตอนบนส่วนใหญ่อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินประเภทท่ี 3 (ร้อย

ละ 46) ประเภทท่ี 2 (คิดเป็นร้อยละ 38) และ

ประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 17) โดยมาตรฐานแหล่ง

นํา้ผิวดินประเภทท่ี 2กําหนด FCB ไม่เกิน 

1,000 MPN/100ml และมาตรฐานแหล่งนํา้ผิว

ดินประเภทท่ี 3 กําหนด FCB ไม่เกิน 4,000 

MPN/100ml (ดงัตารางท่ี 2) 
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2.1.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทั ง้หมด (FCB) ในแม่ นํ า้ เ จ้าพระยา

ตอนบนส่วนใหญ่อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี2 (คิด

เป็นร้อยละ 68) ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 18) และ

ประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 14) (ดงัตารางท่ี 2) 

2.2 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนกลาง (จ.ย. 

11- จ.ย.7) รวม 5 สถานี ปี พ.ศ. 2556 –

2557 

2.2.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด (FCB) ในแม่นํ า้ เ จ้าพระยา

ตอนกลางส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินประเภทท่ี 3 (ร้อย

ละ 50) ประเภทท่ี 2 (คิดเป็นร้อยละ 40) และ

ประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 10) (ดงัตารางท่ี 2) 

2.2.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด (FCB) ในแม่นํ า้ เ จ้าพระยา

ตอนกลางสว่นใหญ่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

คณุภาพนํา้ในแหล่งนํา้ผิวดินประเภทท่ี2 (คิด

เป็นร้อยละ 55 และ ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 45) 

(ดงัตารางท่ี 2) 

2.3 แม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง (จ.ย. 

6- จ.ย.1) รวม 6 สถานี ปี พ.ศ. 2556 – 

2557 

2.3.1 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด (FCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยา

ตอนล่างส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินประเภทท่ี 4 (ร้อย

ละ 71) ประเภทท่ี2 (คิดเป็นร้อยละ 4) และ

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 25) (ดงัตารางท่ี 2) 

2.3.2 ปี 2557 ผลการวิเคราะห์

หาการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ

ฟอร์มทัง้หมด (FCB) ในแม่นํา้เจ้าพระยา

ตอนลา่ง 

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพนํา้ในแหลง่นํา้ผิวดินประเภทท่ี 4 (ร้อย

ละ 71) ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 17) และประเภท

ท่ี 2 (คดิเป็นร้อยละ 13) (ดงัตารางท่ี 2) 
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บทสรุปข้อเสนอแนะ 

 ผลการศกึษาคณุภาพนํา้ด้านแบคทีเรีย

ของแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีมีผลตอ่การสาธารณสุข 

โดยแบง่พืน้ท่ีการศกึษาแม่นํา้เจ้าพระยาเป็น 3 

ตอน คือเ จ้าพระยาตอนบนตัง้แต่จังหวัด

ชยันาทถึงจงัหวดัอา่งทอง 6 สถานี แมนํ่า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เ จ้ า พ ร ะ ย า ต อ น ก ล า ง ตั ้ง แ ต่ จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยาถึงจงัหวดันนทบุรีจํานวน 5 

สถานี และแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่างตัง้แต่

จงัหวดันนทบรีุถึงจงัหวดัสมทุรปราการจํานวน 

6 สถานี โดยใช้คณุภาพนํา้ด้านแบคทีเรียชนิด

โคลิฟอร์มแบคที เ รียและฟีคัล โคลิฟอ ร์ม
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แบคทีเรีย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 – 2557 โดย

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํา้ผิวดิน

ประเทศไทย พบว่าการปนเปื้อนแบคทีเรีย

ชนิดโคลิฟอ ร์มของแม่ นํ ้า เ จ้ าพระยา

ตอนบน ปี 2556 ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 

2 (ร้อยละ 50) ค่าช่วงระหว่าง 200-160,000 

MPN ต่อ 100 ml. ปี 2557 ส่วนใหญ่จดัอยู่ใน

ประเภทท่ี 2 (ร้อยละ 73) คา่ช่วงระหว่าง 400-

160,000 MPN ตอ่100 ml. แม่นํา้เจ้าพระยา

ตอนกลาง  ปี  2556 ส่ วนใหญ่จัดอยู่ ใน

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 45) ค่าช่วงระหว่าง 

2,300-35,000 MPN ต่อ 100 ml. ปี 2557 

สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 2 (ร้อยละ 60) คา่

ช่วงระหว่าง 540-160,000 MPN ตอ่ 100 ml.

แม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง ปี 2556 ส่วนใหญ่

จัดอยู่ในประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 58) ค่าช่วง

ระหว่าง 3,300-160,000 MPN ต่อ 100 ml. 

และ ปี 2557 ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 4 

ค่าช่วงระหว่าง 200-160,000 MPN ต่อ100 

ml. ก า ร ป น เ ปื้ อ น ข อ ง ฟี คั ล โค ลิ ฟ อ ร์ ม

แบคทีเรียพบวา่แม่นํา้เจ้าพระยาตอนบน ปี 

2556 ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 

46) ค่าช่วงระหว่าง 180-54,000 MPN ต่อ 

100 ml. ปี 2557 ส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทท่ี 

2 (ร้อยละ 68) ค่าช่วงระหว่าง 200-92,000 

MPN ต่อ 100 ml. แม่นํ ้าเจ้าพระยา

ตอนกลาง  ปี  2556 ส่ วนใหญ่ จัดอยู่ ใน

ประเภทท่ี 3 (ร้อยละ 50) คา่ช่วงระหว่าง 200-

17,000 MPN ตอ่ 100 ml. ปี 2557 ส่วนใหญ่

จัดอยู่ในประเภทท่ี 2 (ร้อยละ 55) ค่าช่วง

ระหว่าง 200-2,300 MPN ตอ่ 100 ml. แม่นํา้

เจ้าพระยาตอนล่าง ปี 2556 ส่วนใหญ่จดัอยู่

ในประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 71) ค่าช่วงระหว่าง 

2,200-92,000 MPN ตอ่ 100 ml. ปี 2557 

สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทท่ี 4 (ร้อยละ 71) คา่

ชว่งระหวา่ง 200-160,000 MPN/100 ml.  

 งานวิจยันีบ้่งชีภ้าพรวมคณุภาพนํา้ของ

แม่นํา้เจ้าพระยาทัง้ตอนบน ตอนกลางและ

ตอนล่าง กล่าวได้ว่าอาจจะมีการปนเปือ้นของ

เชือ้โรคในระบบทางเดนิอาหารต้องผ่านการฆ่า

เชื อ้และปรับปรุงคุณภาพนํา้ก่อนนํามาใช้

ประโยชน์เพ่ือการอปุโภคบริโภค  

  ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคุณภาพ นํ า้ ด้าน

แบคทีเรียของแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีมีผลต่อการ

สาธารณสขุ มีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ควรส่งเสริมให้สถานประกอบการ 

โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ชุ ม ช น ริ ม นํ า้ 

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีระบบกําจัดนํา้

เสียท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งสม่ําเสมอ 

2. การให้การศึกษาไม่ควรให้เฉพาะ

ความรู้แต่ควรจะส่ง เส ริมให้ มีการปฏิบัต ิ

โดยเฉพาะในเร่ืองการปรับปรุงคณุภาพนํา้ก่อน
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นํามาอุปโภคและบริโภคเพ่ือลดอตัราการเกิด

โรคจากนํา้เป็นส่ือ 

บรรณานุกรม 

กาญจนา อู่สุวรรณทิมและคณะ.(2550).การ

ตรวจหาแบคทีเรียปนเป้ือนจาก

แหล่งนํ ้า ในเขตเมืองและรอบ 
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