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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้้าโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่งัด อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้้าโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่งัด อ้าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรน้้า 
2.2  การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน  
2.3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 
2.4  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
2.5  การใช้ GIS กับคุณภาพน้้า 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า  
 โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพ้ืนดินและพ้ืนน้้า โดยส่วนที่เป็นฝืนน้้านั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน 
(75%) และเป็นพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) น้้ามีความส้าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้ง
มนุษย์เราด้วย น้้าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดส่องมา
บนพ้ืนโลก น้้าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้้าลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้้ามีความ
เบากว่าอากาศ เมื่อไอน้้าลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้้าเล็กๆ 
ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากข้ึนและกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้้าตก
ลงสู่พ้ืนโลก น้้าบนพ้ืนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้้าอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้้าจะ
รวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้้ากระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกัน
ตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้้าท้าให้มีน้้าเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่สม่้าเสมอ  
 2.1.1 ประเภทของแหล่งน้้า 
 น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของมนุษย์นั้น
อาจจะเป็นทั้งน้้าจืดจากแหล่งต่างๆ และน้้าทะเล สามารถจ้าแนกรายละเอียดได้ดังต่อนี้ 

1) แหล่ งน้้ าผิ วดิ น  ได้ แก่  น้้ าจากแม่ น้้ าต่ างๆ  ล้ าน้้ าธรรมชาติ ต่ างๆ  ห้ วย 
หนองน้้า คลอง บึง ตลอดจน อ่างเก็บน้้า บริเวณดังกล่าวนับว่าเป็นแหล่งน้้าจืดที่ส้าคัญที่สุด  
น้้าจืดที่แช่ขังอยู่ตามแอ่งน้้าบนผิวโลกมาจากน้้าฝน หิมะ การไหลซึมออกมาจากน้้าใต้ดินแล้วไหลไป
รวมกันตามแม่น้้ าล้ าคลอง ปริมาณน้้ าที่ มี อยู่ ในแม่น้้ าล้ าคลองของแต่ละแห่ งบนพ้ืนโลก 
มีมากน้อยแตกต่างกันออกไป ล้าน้้าอาจจะมีมากในช่วงฤดูหนึ่ง แต่ในช่วงฤดูอ่ืนๆ ปริมาณน้้า 
จะลดน้อยลงไป เท่าที่ผ่านมาแหล่งน้้ าผิวดินเป็นทรัพยากรสาธารณะที่ ไม่ต้องมีการซื้อขาย  
จึงท้าให้มีการใช้น้้าอย่างฟุ่มเฟือย ประกอบกับจ้านวนประชากรซึ่งใช้น้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค
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เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว กิจการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซึ่งใช้น้้าในกระบวนการผลิตเป็น
จ้านวนมาก และส่วนใหญ่ไม่มีการน้าน้้าที่ใช้แล้วกลับไปใช้อีก แต่จะระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าโดยตรง 
ซึ่งท้าให้เกิดภาวะขาดแคลนน้้าเช่นเดียวกับคุณภาพของน้้าผิวดินก็เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด 
ภาครัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความส้าคัญในเรื่องนี้ จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาแหล่งน้้าผิว
ดิน  

2) แหล่งน้้าใต้ดิน น้้าใต้ดินเกิดจากน้้าผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่างๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือหิน
ที่น้้าซึมผ่านไม่ได้ น้้าใต้ดินนี้จะไปสะสมตัวอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดิน โดยเฉพาะชั้นดินเป็นกรวด 
ทราย หิน ปริมาณของน้้าที่ขังอยู่ในชั้นของดินหรือชั้นของหินดังกล่าวจะค่อยๆ เพ่ิมปริมาณมากข้ึนใน
ฤดูฝน และลดปริมาณลงในฤดูแล้ง ปกติน้้าใต้ดินจะมีการไหล (run-off) ถ่ายเทระดับได้เช่นเดียวกับ
น้้าผิวดิน ในเขตชนบทได้อาศัยน้้าใต้ดินเป็นน้้าดื่ม เนื่องจากแหล่งน้้าใต้ดินเป็นแหล่งน้้าที่สะอาด โดย
น้้าที่ขังอยู่ใต้ดินมาจากน้้าฝนที่ซึมผ่านการกรองของชั้นดิน หิน กรวด ทราย มาหลายชั้นแล้ว แหล่งน้้า
ใต้ดินมี 2 ประเภท คือ  

2.1) น้้าใต้ดินชั้นบนหรือน้้าในดิน พบในชั้นดินตื้นๆ น้้าจะขังตัวอยู่ระหว่างชั้น
ดินที่เนื้อแน่นเกือบไม่ซึมน้้าอยู่ไม่ลึกจากผิวดินมากนัก น้้าใต้ดินประเภทนี้จะมีปริมาณมากในฤดูฝน
และลดลงในฤดูแล้ง น้้าในชั้นนี้มีออกซิเจนละลายอยู่พอประมาณ จะมีสารแขวนลอยอยู่มาก ความขุ่น
มาก  

2.2) น้้าบาดาล เป็นน้้าใต้ดินที่อยู่ลึกลงไป โดยซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินต่างๆ 
ไปขังตัวอยู่ช่องว่างระหว่างชั้นดินหรือชั้นหินซึ่งไม่ยอมให้น้้าผ่านไปได้อีก น้้าใต้ดินประเภทนี้เป็นน้้าใต้
ดินที่แท้จริงเรียกว่า Underground water หรือที่เรียกว่าน้้าบาดาล น้้าบาดาลจะเป็นน้้าที่มีคุณภาพ
ดี เพราะไหลผ่านชั้นดินและชั้นหิน ซึ่งท้าหน้าที่คล้ายการกรองน้้าธรรมชาติ มีลักษณะเป็นระบบท่อ
ประปาที่สมบูรณ ์
 2.1.2 ประโยชน์ของน้้า  

น้้าเป็นแหล่งก้าเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้้าได้ไม่เกิน  3 วัน 
และน้้ายังมีความจ้าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ ประโยชน์ของน้้า ได้แก่  

 1) น้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นที่เราใช้ส้าหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ช้าระร่างกาย  
 2) น้้ามีความจ้าเป็นส้าหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้้าเป็นที่อยู่อาศัยของ

ปลาและสัตว์น้้าอื่นๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร  
 3) ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้้าในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อเครื่องจักร

และระบายความร้อน ฯลฯ  
 4) น้้าเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้้าใช้ท้าระหัด ท้าเข่ือนผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
 5) แม่น้้า ล้าคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส้าคัญ  
 6) ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้้าที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์  

 2.1.3 ปัญหาของทรัพยากรน้้า  
ปัญหาของทรัพยากรน้้านั้นสามารถแยกออกเป็น 3 ประการ ใหญ่ๆ คือ ปัญหามีน้้า

น้อยเกินไป, ปัญหามีน้้ามากเกินไป และปัญหาน้้าเสียส้าคัญๆ ที่เกิดขึ้น คือ  
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1) ปัญหาการมีน้้าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้
ท้าลายป่า ท้าให้ปริมาณน้้าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  

2) ปัญหาการมีน้้ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ท้าให้เกิดน้้าท่วม
ไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน  

3) ปัญหาน้้าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าเสีย ได้แก่  
 3.1) น้้าทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่ถูกท้ิงสู่แม่น้้า 
 3.2) น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 3.3) น้้าฝนพัดพาเอาสารพิษท่ีตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แหล่งน้้า 

 น้้าเสียที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลเสียหายทั้งต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์น้้า และ
มนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ท้าให้ไม่สามารถน้าแหล่งน้้านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภค บริโภค 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
 2.1.4 สาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหามลพิษทางน้้า 
 ปัจจัยที่ท้าให้เกิดปัญหามลพิษทางน้้านั้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน แต่ที่ส้าคัญ
ประกอบด้วย การที่ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว, ระบบระบายน้้าและบ้าบัดน้้าขาดประสิทธิภาพ, 
ระบบการไหลของน้้าตามธรรมชาติถูกขัดขวาง, การขาดความรู้ของประชาชน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) มีประชากรหนาแน่นเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เน้นด้านวัตถุอย่างเร่งรีบและนโยบายประชากรที่ผิดพลาด การมีประชากรและชุมชนที่
กระจุกตัวหนาแน่นเฉพาะแห่ง ท้าให้มีกิจกรรมการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การผลิตทางอุตสาหกรรม
การค้าขาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีการใช้น้้าและถ่ายเทของเสียลงสู่แหล่งน้้า ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าธรรมชาติ 

2) ระบบการระบายน้้าและบ้าบัดน้้าเสียที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งจากแหล่งชุมชน 
และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการปล่อยให้ขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วไป 

3) ระบบการไหลเวียนของแหล่งน้้าธรรมชาติถูกขัดขวาง เนื่องจากการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่ขึ้นทางต้นน้้า ท้าให้น้้าในแม่น้้ามีอัตราการไหลและความเร็วในการไหลลดลง แม่น้้า  ล้า
คลองถูกท้าเป็นถนนหรือมีการสร้างอาคารบ้านเรือนรุกล้้าลงไปในแม่น้้า เป็นการปิดกั้นการไหลเวียน
ของน้้า ก่อให้เกิดสภาพน้้าขังนิ่งและเน่าเหม็นขึ้น 

4) การขาดความรู้ของประชาชน โดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ใกล้ล้าน้้าและผู้ที่สัญจรไป
มาท่ีทิ้งขยะและถ่ายเทน้้าโสโครกลงสู่แม่น้้าล้าคลองโดยตรง 
 2.1.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า  
 การอนุรักษ์น้้า หมายถึงการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดข้ึนกับน้้า และการน้าน้้ามาใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการด้ารงชีพของมนุษย์ เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้้าด้วย
การอนุรักษ์น้้าดังนี ้

1) การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้า หรือบริเวณพ้ืนที่ภูเขา 
เพ่ือให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้้าตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดปี สามารถป้องกันปัญหาอื่นๆ ได้ เช่น ปัญหาการพังทลายของดิน ปัญหาการขาดแคลนน้้า และ
การเกิดน้้าท่วม 

2) การพัฒนาแหล่งน้้า เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน้้าธรรมชาติต่างๆ เกิดสภาพตื้นเขิน
เป็นส่วนใหญ่ ท้าให้ปริมาณน้้าที่จะกักขังไว้มีปริมาณลดลง การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือให้มีน้้าเพียงพอจึง
จ้าเป็นต้องท้าการขุดลอกแหล่งน้้าให้กว้างและลึกใกล้เคียงกับสภาพเดิมหรือมากกว่า ตลอดจนการ
จัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมเติม อาจกระท้าโดยการขุดเจาะน้้าบาดาลมาใช้ ซึ่งต้องระวังปัญหาการเกิดแผ่นดิน
ทรุด หรือการขุดเจาะแหล่งน้้าผิวดินเพิ่มเติม 

3) การสงวนน้้าไว้ใช้เป็นการวางแผนการใช้น้้า เพ่ือให้มีน้้าที่มีคุณภาพมาใช้ตลอด
ฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท้าบ่อหรือสระเก็บน้้า การหาภาชนะ
ขนาดใหญ่ เพ่ือกักเก็บน้้าฝน (เช่น โอ่งหรือแท็งก์น้้า) รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้้า และระบบ 
ชลประทาน 

4) การใช้น้้าอย่างประหยัด เป็นการน้าน้้ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์สูงสูด ทั้งด้านการอนุรักษ์น้้าและตัวผู้ใช้น้้าเอง กล่าวคือ สามารถลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าน้้าลงได้ ปริมาณน้้าเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้้ามีปริมาณน้อยลง และป้องกันปัญหาการขาด
แคลน  

5) การป้องกันการเกิดมลพิษของน้้า ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หรือย่านอุตสาหกรรม การป้องกันปัญหามลพิษของน้้า จะต้อง
อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า
อ ย่ า ง เค ร่ ง ค รั ด  น้้ า เสี ย ที่ ป ล่ อ ย อ อ ก ม า จ า ก โร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  โร ง พ ย า บ า ล  
ต้องควบคุมอย่างจริงจังและบังคับให้มีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้้า ส้าหรับ
ประชาชนทั่ วไป  สามารถช่วยป้องกันการเกิดน้้ าเสียได้ด้วยการไม่ทิ้ งขยะ หรือสิ่ งปฏิกูล  
หรือ สารพิษลงสู่แหล่งน้้า 

6) การน้าน้้าที่ใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ น้้าที่ถูกน้าไปใช้แล้วในบางครั้งยังมีสภาพ 
ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ เช่น น้้าจากการล้างภาชนะอาหารสามารถน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ 
น้้าจากการซักผ้าสามารถน้าไปถูบ้าน สุดท้ายน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ได้ เป็นต้น ส้าหรับกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรม น้้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูง เมื่อปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น สามารถน้าไปใช้
ใหม่ได้แม้แต่น้้าเสีย เมื่อผ่านระบบบ้าบัดสามารถน้าไปใช้ในกิจกรรมบางอย่างของโรงงานได้ เช่น การ
ท้าความสะอาดโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือบางอย่าง 

7) กระจายอ้านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริมสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพ่ือให้การควบคุมน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด รวมทั้งการควบคุมมลพิษทางน้้า
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า และการจัดการ มลพิษ
ทางน้้าจากแหล่งก้าเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยให้มีการร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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9) เสริมสร้างกลไกและสมรรถนะขององค์กร เพ่ือเอ้ืออ้านวยต่อการควบคุม  
น้้าเสียและของเสียจากแหล่งก้าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิ จและ
สังคมควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย  

10) แนวทางด้านการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ 
ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้้า และการควบคุมน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด  

11) สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการ 
คุณภาพน้้าและการควบคุมน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้น้า
ผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 การจัดการคุณภาพน้้าสามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้น หรือจะเป็นการแก้ไขที่
แหล่งก้าเนิดของปัญหา ซึ่งท้าได้หลายวิธีโดยอาจเลือกท้าได้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้ประกอบกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพสถานการณ์  
 
2.2 การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 

  มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ . 
2535 (อ้างใน http://www.pcd.go.th) บัญญัติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นเป้าหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม นี้จะต้องอาศัยหลักวิชาการ และหลักการทางวิทยาศาสตร์
เป็นพื้นฐานโดยจะต้องค้านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าเป็นมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และมีความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ หลักการส้าคัญในการก้าหนด

มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้า ได้แก่ การก้าหนดค่ามาตรฐาน เพ่ือรักษาคุณภาพน้้าให้เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์การจัดแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้า และการก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้า 

3. ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน 
มีการแบ่งแหล่งน้้าผิวดินออกเป็น 5 ประเภท คือ  

3.1 แหล่งน้้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้้าที่มีคุณภาพน้้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดย
ปราศจากน้้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

- การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
-  การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
-  การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งแม่น้้า 

3.2  แหล่งน้้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
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-  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 

-  การอนุรักษ์สัตว์น้้า 
-  การประมง 
-  การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 

3.3  แหล่งน้้าประเภทที่ 3 ได้แก่  แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

-  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 

-  การเกษตร 
3.4  แหล่งน้้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท

และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
-  การอุปโภคบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน 
-  การอุตสาหกรรม 

3.5  แหล่งน้้าประเภทที่ 5 ได้แก่  แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

4.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า 
             ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าที่ได้จัดท้าข้ึน มีหลักเกณฑ์ท่ีส้าคัญดังนี้ 

4.1 ความเหมาะสมต่อการน้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อละประเภทในกรณีที่
แหล่งน้้านั้นมีการใช้ประโยชน์หลายด้าน (Multi Purposes) โดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็น
ส้าคัญ ทั้งนี้ ระดับมาตรฐานจะไม่ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน 

4.2 สถานการณ์คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพ
น้้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

4.3 ค้านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้้าส่วนใหญ่ 
4.4  ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้้าในเขตต่าง ๆ ของประชาชน

ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหลักและของประชาชนส่วนใหญ่ 
5.  เป้าหมายในการก้าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 

5.1 เพ่ือให้มีการจัดท้าแบ่งประเภทแหล่งน้้าโดยมีมาตรฐานระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้า 

5.2 เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพน้้าและวิธีการตรวจสอบที่เป็นหลักส้าหรับการ
วางโครงการต่าง ๆ ที่ต้องค้านึงถึงแหล่งน้้าเป็นส้าคัญ 

5.3 เพ่ือรักษาคุณภาพแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นน้้าล้าธารให้ปราศจากการ
ปนเปื้อนจากกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น 
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6.  กระบวนการหาคุณภาพน้้า 
ดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (Water Quality Index , WQI) เป็นการน้าค่าตัวแปรต่างๆ ที่ได้

จากการตรวจวัดในพ้ืนที่มาเปรียบเทียบกับระดับคะแนน  เพ่ือน้ามาแสดงถึงระดับคุณภาพน้้าของ
แหล่งน้้านั้นว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใดและใช้เปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งดัชนีที่ใช้ในกระบวนการ
หาคุณภาพน้้า คือ 

 
ตารางท่ี 2.1  แสดงดัชนีที่ใช้ในกระบวนการหาคุณภาพน้้า 

 
ค่าทางกายภาพ/ทางเคมี ระดับที่วัดได้ คะแนน 
ความขุ่น 
  
  
  

0-50 1 
51-199 2 
200-499 3 
500-1000 4 

กลิ่น 
  
  
  

ไม่มีกลิ่น 1 
มีกลิ่น 2 
มีกลิ่นเหม็น 3 
มีกลิ่นไม่รู้ว่ากลิ่นอะไร 4 

สี 
  
  
  

ไม่มีสี 1 
สีเหลือบเขียวจาง 2 
สีเหลือบเขียวเข้มหรือน้้าตาลอ่อน 3 
สีออกเข้มด้า 4 

อุณหภูมิน้้า น้อยกว่า 20 1 
20-25 2 
25-30 3 
มากกว่า 30 4 

อุณหภูมิอากาศ 
  
  

20-25 1 
26-30 2 
31-35 3 
มากกว่า 35 4 

ความเร็วกระแสน้้า 
  
  
  

มากกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที 1 
0.49-0.30 2 
0.29-0.09 3 
น้อยกว่า 0.09 4 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงดัชนีที่ใช้ในกระบวนการหาคุณภาพน้้า (ต่อ) 
 

ค่าทางกายภาพ/ทางเคมี ระดับที่วัดได้ คะแนน 
ความลึกของแหล่งน้้า 
  
  
  

มากกว่า 10 เมตร 1 
6-10 เมตร 2 
2-6 เมตร 3 
น้อยกว่า 2 เมตร 4 

ความลึกของแสงที่ส่องถึง 
  
  
  

มากกว่า 10 เมตร 1 
6-10 เมตร 2 
2-6 เมตร 3 
น้อยกว่า 2 เมตร 4 

ความเป็นด่าง 
  
  
  

มากกว่า 8 1 
6-8 2 
4-6 3 
น้อยกว่า 4 4 

ปริมาณออกซิเจนละลาย 
  
  
  

8-9 1 
6-7 2 
4-5 3 
น้อยกว่า 4 4 

ปริมาณออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ 
  
  
  

น้อยกว่า 1 1 
1-2 2 
3-4 3 
มากกว่า 4 4 

 
เมื่อได้คะแนนจากการวัดคุณภาพน้้าในแต่ละเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงท้าการหาค่า

คะแนนเฉลี่ย ซึ่งสามารถแปรค่าระดับคุณภาพน้้าได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2  แสดงการแปรค่าระดับคุณภาพน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพน ้า 
1 น้้ามีคุณภาพดีมาก เหมาะส้าหรับการใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 
2 น้้ามีคุณภาพดี สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ใน

ชีวิตประจ้าวัน แต่ต้องผ่านการบ้าบัดก่อน 
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ตารางท่ี 2.2  แสดงการแปรค่าระดับคุณภาพน้้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 

น้้า หรือแหล่งน้้ามีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช 
ในอดีตนั้นน้้าหรือแหล่งน้้าไม่ว่าจะเป็นน้้าผิวดิน น้้าใต้ดิน น้้าชายฝั่ง และน้้าทะเล จะไม่เน่าเสียหรือ
เกิดภาวะมลพิษ เนื่องจากธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟ้ืนฟูตัวเองได้ระดับหนึ่ง ท้า
ให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการปนเปื้อนจากมลพิษต่างๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น้้าจึงสามารถน้ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ท้าให้ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนฟ้ืน
ตัวเองได้ทัน ปัญหาน้้าเน่าเสียในแหล่งน้้าจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตในลุ่มน้้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้านั้นๆ ด้วย ดังนั้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้้าจึงเป็น กิจกรรมที่ส้าคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าเพ่ือทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้้าในปัจจุบัน
ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะน้าไปสู่การสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้้า การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษใน
แหล่งน้้านั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่น้้าหรือแหล่งน้้านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
ประโยชน์ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้ามีหลากหลายวิธีการทั้งที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้เทคนิคมากนัก 
จนถึงวิธีการที่ใช้เทคนิค/เทคโนโลยีขั้นสูง หรือวิธีการที่ค่าใช้จ่ายน้อยจนถึงมาก ทั้งนี้ ประเทศไทยได้
ก้าหนดมาตรฐานและวิธีการมาตรฐานเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐตามท้องถิ่นต่างๆ ได้ด้าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้้าไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากหน่วยงานดังกล่าว มี
ความพร้อมในการด้าเนินการที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะ อปท. ขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมด้าน
งบประมาณและบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับท้องถิ่นดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ
จึงได้จัดท้าคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมากนักและมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูง 

แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในที่นี้ ได้แก่ กระบวนการในการส้ารวจและตรวจสอบ

คุณภาพน้้า เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพน้้าและข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพน ้า 
3 น้้ามีคุณภาพปานกลาง สามารถน้าไปใช้

ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ้าวันได้ แต่ต้องผ่าน
การบ้าบัดอย่างพิเศษก่อน และอาจมีล้าน้้า
บางส่วนที่จ้าเป็นต้องฟ้ืนฟูให้คงสภาพเดิม 

4 น้้ามีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

/
\ /

/ \

C\£

S&A
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ของคุณภาพน้้าตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส้ารวจต้องการทราบข้อมูลที่ได้ต้องมีการบันทึกจัดเก็บ  และ
ประเมินผลเพ่ือติดตามแนวโน้มของคุณภาพน้้าอยู่เป็นระยะ พร้อมทั้งมีการรายงานผลต่อสาธารณะ 
ให้ทราบอยู่เสมอเพ่ือประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษของแหล่งน้้าส้าหรับกระบวนการ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้ามีอยู่หลายขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 การก้าหนดวัตถุประสงค์ 
การก้าหนดวัตถุประสงค์เป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นในการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพน้้า 

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนย่อมท้าให้การวางแผน  และการด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ  ลดความ
ฟุ่มเฟือยและสามารถตอบค้าถามได้ตรงตามที่ต้องการ 

การก้าหนดวัตถุประสงค์เป็นเสมือนการย้อนถามตัวเองถึงความต้องการอยากรู้เกี่ยวกับ
คุณภาพน้้าในสภาวะที่สนใจหรือเกี่ยวข้อง การก้าหนดวัตถุประสงค์ควรบอกไว้ชัดเจนว่าต้องการท้า
อะไร ท้าเมื่อใด และท้าอย่างไร การก้าหนดวัตถุประสงค์ ที่กว้างเกินไปจะท้าให้การปฏิบัติค่อนข้าง
สับสน บางทีอาจไม่สามารถตอบค้าถามที่ต้องการได้ หรืออาจท้าให้สับสนว่าควรก้าหนดพารามิเตอร์
ใด ส้าหรับตรวจสอบคุณภาพน้้า และไม่ทราบว่าจะตรวจสอบคุณภาพน้้าในช่วงใด เวลาใด ดังนั้นจึง
ควรให้ความส้าคัญส้าหรับการก้าหนดวัตถุประสงค์ส้าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าเสมอก่อน
ลงมือด้าเนินการในขั้นตอนอื่นต่อไป 

2.2  การก้าหนดพ้ืนที่และก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้้า 
 2.2.1  การส้ารวจพื้นที่ 

การท้าความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะท้าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 
เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง จะน้าไปสู่การวางแผนและก้าหนดจุดเก็บน้้าที่เป็นตัวแทนคุณภาพน้้า ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ส้ารวจต้องการทราบ โดยปกติแล้วข้อมูลที่ควรทราบในการส้ารวจพ้ืนที่ที่จะต้อง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า ได้แก่ 

- แผนที่แหล่งน้้า ได้แก่ ภาพแสดงพ้ืนที่แหล่งน้้าที่ต้องการส้ารวจโดยรวม
แสดงให้เห็นสายน้้าและการเชื่อมต่อ  ที่ตั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษ พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ตลอดจน
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้า เป็นต้น 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของแหล่งน้้า ได้แก่ ข้อมูลต้นก้าเนิดของแหล่ง
น้้า บริเวณที่ไหลผ่าน คลองสาขามีที่ใดบ้าง ความกว้างความยาวของแม่น้้าขอบเขตของพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
เป็นต้น 

- สภาพแหล่งก้าเนิดมลพิษและการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ได้แก่ ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งก้าเนิดมลพิษและกิจกรรมต่างๆ  ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะแหล่งอุตสาหกรรม 
ชุมชน และเกษตรกรรม ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ตั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ ชนิดของมลพิษ 
ปริมาณน้้าทิ้งท่ีระบายลงแหล่งน้้า เป็นต้น 

- ลักษณะทางชลศาสตร์ของน้้า ได้แก่ สภาพการขึ้นลงของน้้าในแหล่งน้้า
ปริมาณทิศทางและอัตราการไหลในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสภาพทางชลศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง มักมีผลต่อ
คุณภาพน้้าและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้้าที่เปลี่ยนไป 

 
 

s> {it

%
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2.2.2  การก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้้า 
โดยทั่วไป การก้าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างน้้าจะประกอบด้วย 3 จุดหลักๆ คือ 

1. จุดอ้างอิง ได้แก่ จุดต้นน้้า หรือจุดที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่ง
มลพิษใดๆ ซึ่งใช้อ้างอิงสภาพธรรมชาติที่แท้จริงของแหล่งน้้านั้นๆ 

2. จุดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้า  ได้แก่ จุดตรวจสอบ
คุณภาพน้้าที่อยู่ในช่วงที่มีการใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากแหล่งมลพิษต่างๆของแหล่งน้้า 
โดยจุดตรวจสอบจะก้าหนดขึ้นเพ่ือใช้ตรวจแนวโน้มของสภาพปัญหาในแหล่งน้้ าที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจัดการคุณภาพน้้าตามทิศทางของปัญหา 

3. จุดตรวจสอบท้ายน้้า ได้แก ่จุดตรวจสอบบริเวณปากแม่น้้า หรือปลายสุด
ของแหล่งน้้าก่อนจะถูกระบายลงสู่แหล่งรองรับน้้าอ่ืนๆ เช่น ทะเลหรือมหาสมุทร เป็นต้น เป็นจุดที่ใช้
ตรวจสอบสภาพของแหล่งน้้าล้าดับสุดท้ายเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการรองรับมล
สารต่างๆ ตลอดทั้งล้าน้้าแล้ว 

2.2.3  ข้อควรค้านึงในการเลือกจุดเก็บน้้า สรุปได้ดังนี้ 
1. กรณีการตรวจสอบสภาพทั่วไปของแหล่งน้้า ลักษณะที่ดีของบริเวณที่ จะ

ใช้เป็นจุดเก็บตัวอย่างส้าหรับแม่น้้าล้าธาร ควรเป็นบริเวณที่กระแสน้้ามีการไหลสม่้าเสมอ มีลักษณะ
การผสมกลมกลืนกันอย่างดีของน้้า ไม่เป็นคุ้งน้้า (โค้งน้้า)ไม่มีสิ่งกีดขวางจนท้าให้คุณภาพน้้ามีลักษณะ
ไม่สม่้าเสมอ อาทิ มีโขดหินจ้านวนมาก เป็นต้น ส่วนในแหล่งน้้านิ่งทั่วไป ส่วนใหญ่มักเลือกจุดเก็บใน
บริเวณทางเข้า – ออกของน้้า บริเวณที่มีการใช้ประโยชน์หรืออาจเกิดมลพิษ หรือบริเวณต่างๆที่เป็น
ลักษณะเฉพาะในแหล่งน้้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องค้านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย 

2. กรณีการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากแหล่งมลพิษต่างๆ ควรเลือกจุดที่
อยู่ท้ายน้้าห่างจากจุดปล่อยน้้าทิ้งและเป็นจุดที่น้้าทิ้งได้ผสมกลมกลืนกับน้้าในแหล่งน้้าแล้ว  หาก
ต้องการเปรียบเทียบหรือประเมินความเสียหายที่เกิดจากการปนเปื้อนของมลพิษ  ควรท้าการเก็บ
ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด คือ หรือจุดระบายน้้าทิ้งในระยะที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้น และ
ใต้จุดระบายน้้าทิ้งบริเวณท่ีน้้าผสมกลมกลืนพอดีกับน้้าในแหล่งน้้า จุดที่ผสมกลมกลืนพอดีในแม่น้้าล้า
คลองสามารถประมาณได้ ซึ่งรายละเอียดทางเทคนิคอาจจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือ
ผู้ช้านาญการตามสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเลือกจุดที่เหมาะสม 

3. ความปลอดภัยของผู้เก็บตัวอย่าง การเลือกจุดเก็บตัวอย่างนั้น ความ
ปลอดภัยเป็นสิ่งส้าคัญประการหนึ่งที่ต้องค้านึงถึง ถ้าล้าน้้าไหลเชี่ยวและมีอันตรายสูง ควรหาสถานที่
ใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า และไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้เก็บตัวอย่างน้้าเป็นจุดเก็บตัวอย่างแทน แม้ว่า
จุดที่อันตรายจะมีความเหมาะสมส้าหรับการ ก้าหนดเป็นจุดเก็บตัวอย่างในทางวิชาการก็ตาม ทั้งนี ้ถ้า
สามารถก้าหนดจุดเก็บเป็นสะพานข้ามแม่น้้าได้จะเป็นจุดที่สะดวก  ปลอดภัยและเป็นที่นิยมใช้อยู่
ทั่วไป 

2.3  การก้าหนดความถ่ีและช่วงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้้า 
ความถี่และช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน้้าจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม  และความ

เพียงพอของข้อมูลที่ต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการเก็บตัวอย่าง ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่ใช้
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ประกอบการพิจารณา อาทิ งบประมาณ จ้านวนบุคลากร ฤดูกาล วัตถุประสงค์ของการติดตาม
ตรวจสอบหรือสภาพแหล่งน้้า เป็นต้น 

2.3.1  การก้าหนดความถี่ 
กรณีต้องการตรวจสอบสภาพทั่วไปของแหล่งน้้ า  โดยทั่ วไปแหล่งน้้ าที่มีสภาพ

เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพน้้าบ่อยครั้งจะต้องเพ่ิมความถี่ในการเก็บตัวอย่างมากกว่าแหล่งน้้าที่มีสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้้าน้อย ยกตัวอย่างเช่น ในรอบ 1 ปี แม่น้้าโดยทั่วไปมักมีคุณภาพน้้า
แตกต่างกันในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ส่วนใหญ่ฤดูฝนจะมีคุณภาพน้้าที่ดีกว่าฤดูแล้งเนื่องจากมีปริมาณ
น้้ามากกว่าในการเจือจางสิ่งสกปรก อย่างไรก็ตามในช่วงฝนแรกหลายพ้ืนที่ก็เกิดปัญหา ดังนั้น การ
ก้าหนดความถี่ส้าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้้าควรก้าหนดให้ครอบคลุมทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  
อย่างไรก็ตามหากพบว่าคุณภาพน้้าในแม่น้้ามีลักษณะที่แตกต่างกันในหลาย  สภาพในรอบ 1 ปี อาทิ 
น้้าเน่าเสียช่วงปลายฤดูแล้ง มีความขุ่นจากตะกอนสูง ช่วงต้นฤดูฝนมีสีเขียวเนื่องจากสาหร่าย
เจริญเติบโตมากช่วงกลางฤดูแล้งมีสีเปลี่ยนผิดปกติจากธรรมชาติอยู่เสมอปลายฤดูฝนเป็นต้น ลักษณะ
เช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นอยู่เสมออาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้้าโดยรวม  ควรเพ่ิมความถี่ในการตรวจสอบ
มากขึ้น ให้ครอบคลุมสภาพความเป็นไปของแหล่งน้้าทุกกรณี เพ่ือใช้เป็นตัวแทนที่จะอธิบายสภาวะ
ของคุณภาพน้้าที่ใกล้เคียงธรรมชาติแท้จริงของแหล่งน้้ามากที่สุดแต่ทั้งนี้ควรต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้เสมอ 

การตรวจสอบคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าอย่างน้อยที่สุดควรติดตามตรวจสอบ             2 
ครั้งต่อปี คือ ช่วงต้นฤดูฝนและช่วงกลางฤดูแล้ง แต่หากมีงบประมาณและจ้านวนบุคลากรเพียงพอ
ควรตรวจวัดให้มีความถ่ีมากขึ้น เช่น 3-4 ครั้งต่อปี หรือ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น 

2.3.2  การก้าหนดช่วงเวลา 
การก้าหนดช่วงเวลาส้าหรับการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้้าภาคสนามหลังจากที่ได้

เตรียมอุปกรณ์ก้าหนดพ้ืนที่ตรวจวัดคุณภาพน้้า รวมทั้งบุคลากร งบประมาณ และการเตรียมการอ่ืนๆ 
ที่พร้อมแล้ว โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องค้านึงถึงได้แก่ 

1. ควรก้าหนดเวลาที่แน่นอนส้าหรับการเก็บตัวอย่าง เพ่ือการเตรียมการที่
พร้อมส้าหรับการเก็บน้้าแต่ละครั้งกรณีที่แหล่งน้้าใดอยู่ติดกับน้้าทะเลควรพิจารณาช่วงวันที่เก็บ
ร่วมกับการใช้มาตราน้้าของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือเพ่ือตรวจสอบสภาพการขึ้นลงของแม่น้้าใน
การเลือกช่วงเวลาเก็บน้้าที่เหมาะสม ปกติมักเลือก เก็บตัวอย่างน้้าในช่วงน้้าลงเพราะน้้าที่ตรวจสอบ
ยังเป็นน้้าจืดมีการไหลของน้้าตาม ธรรมชาติและเป็นสภาพที่เกิดปัญหามลพิษรุนแรงที่สุด 

2. ควรปรับเวลาการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างไม่ให้อยู่ ในช่วงเวลาการ
บ้ารุงรักษาเครื่องมือการตรวจวัดต่างๆ เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. ควรตรวจสอบงานของห้องปฏิบัติการในช่วงที่มีการเก็บตัวอย่างว่าสามารถ
รองรับตัวอย่างที่จะต้องส่งวิเคราะห์และสามารถตรวจวิเคราะห์ในเวลาที่ก้าหนดตามอายุของตัวอย่าง 

2.4  พารามิเตอร์ที่แนะน้าในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าจ้าเป็นที่ต้องมีการก้าหนดพารามิเตอร์ในการติดตาม

ตรวจสอบโดยควรเลือกพารามิเตอร์ที่มีความส้าคัญหรือบ่งชี้ถึงคุณภาพน้้าได้ รวมทั้งยังต้องค้านึงถึง
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ศักยภาพของท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากรและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยจะแนะน้าพารามิเตอร์
ที่ควรตรวจวัดตามสภาพของพ้ืนที่และแหล่งก้าเนิดมลพิษในท้องถิ่นดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.3  แสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดตามสภาพของพ้ืนที่และแหล่งก้าเนิดมลพิษใน

ท้องถิ่น 
 

พื นที่และแหล่งก้าเนิดมลพิษ พารามิเตอร์ที่ควรตรวจวัด 
พ้ืนที่การเกษตร ความขุ่ น  ฟอสฟอรัส  ไน เตรท  อุณ หภู มิ 

ออกซิเจนละลาย 
ป่าไม ้ ความขุ่น อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
พ้ืนทีปศุสัตว์ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น 

ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ความน้าไฟฟ้า 

โลหะหนัก ออกซิเจนละลาย 
เหมือง อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ความ

น้าไฟฟ้า ออกซิเจนละลาย 
พ้ืนที่ชุมชน แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น 

ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
บีโอดี ความน้าไฟฟ้า 

โรงบ้าบัดน้้าเสีย แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น 
ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
บีโอดี ความน้าไฟฟ้า 

พ้ืนที่ก่อสร้าง แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น 
ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย 
บีโอดี โลหะหนัก 

ปากแม่น้้า ความขุ่น ฟอสฟอรัส ไนเตรท อุณหภูมิ 
ออกซิเจนละลาย ความเค็ม 

แหล่งสันทนาการและพักผ่อน แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ความขุ่น 
อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายบีโอดี 

 
นอกจากนี้  ท้องถิ่นที่ยังมีศักยภาพไม่พร้อมที่จะติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ของประเทศไทย  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ดังนั้นยังมีอีกทางเลือกหนึ่งของท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยจะน้าเสนอวิธีตรวจวัดคุณภาพน้้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถตรวจวัดทันที ถึงแม้ว่าไม่ได้ข้อมูลที่
เป็นมาตรฐาน แต่ก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้วิธีการ ที่แนะน้า
ตามพารามิเตอร์ที่ส้าคัญมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4  แสดงพารามิเตอร์และวิธีในการตรวจวัดคุณภาพน้้า 
 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดที่แนะน้า วิธีการตรวจวัดอ่ืนๆ 
ลักษณะทางกายภาพ เช่น 
สี กลิ่นของน้้า เป็นต้น 

สังเกต - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล              
โคลิฟอร์ม 

ชุดทดสอบ ว.111 ของกรม
อนามัย 

- 

ความขุ่น / ความโปร่ง
แสง 

Secchi Disc - 

อุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ แบบกระเปาะ เครื่องอิเลกโทรนิกส์ที่
ตรวจวัดพารามิเตอร์อ่ืนๆ ที่
สามารถวัดอุณหภูมิได้ 

ความเป็นกรด – ด่าง กระดาษลิตมัส                      
(วิธีเปรียบเทียบสี) เครื่อง                
pH meter 

- 

ความน้าไฟฟ้า / สารที่
ละลายได้ทั้งหมด 

Electrical Conductivity - 

ความเค็ม Hydrometer Refractometer 
เครื่อง Electrical 
Conductivity 

ออกซิเจนละลาย ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย 
(ว.312) ของกรมอนามัย 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน
ละลายแบบมือถือ 
(Handheld Dissolved 
Oxygen Meter) 

ฟอสฟอรัส ชุดทดสอบ (TestKits)                     
(วิธีเปรียบเทียบสี) 

- 

ไนเตรท ชุดทดสอบ (TestKits)                     
(วิธีเปรียบเทียบสี) 

- 

โลหะหนัก ชุดทดสอบ (TestKits)                     
(วิธีเปรียบเทียบสี) 

เฉพาะตะกั่วมีชุดทดสอบ
ตะกั่ว (ว.313) ของกรม
อนามัย 

 
การส้ารวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งน ้า 
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้้าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงคุณภาพของล้าน้้าการส้ารวจลักษณะ

ทางกายภาพของแหล่งน้้า สามารถท้าได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ การสังเกตสิ่งต่างๆ บริเวณล้าน้้า เพราะ
ถึงแม้ว่ามลพิษทางน้้าไม่สามารถบ่งบอกได้จากการสังเกตแต่วิธีการดังกล่าวก็ช่วยเตือนให้มีการ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น กลิ่นและสีของน้้า เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมี
การส้ารวจลักษณะความลึก ความกว้าง ทิศทางการไหลและความเร็วการไหล ของกระแสน้้าเพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าและการตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของล้าน้้า 

 
การสังเกตแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
แหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ โดยรอบที่มีการระบายน้้าทิ้งลงสู่แหล่งน้้าเป็นสาเหตุหลักที่

ก่อให้เกิดการปนเปื้อนมลสารต่างๆ ของแหล่งน้้านั้น ดังนั้นการสังเกตแหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ 
โดยรอบพ้ืนที่ส้ารวจจะช่วยให้สามารถก้าหนดพารามิเตอร์ที่ควรติดตามตรวจสอบ หรือจุดที่ควรมีการ
เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบได้ 

วิธีการตรวจสอบ 
1. ควรจัดท้าแผนที่แหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ ของแหล่งน้้านั้นๆ 
2. ท้าการส้ารวจและ checklist ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

ตารางท่ี 2.5  แสดงตารางส้ารวจแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
 

แหล่งก้าเนิดมลพิษ 
คะแนน 

ถ่วงน ้าหนัก 

ประเมิน 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

มีบ้านเรือนหรือศาสนสถาน (ห้องน้้าและ  
ส้วมอยู่ในน้้าหรือริมน้้าหรือต่อท่อ 
ระบายน้้าลงแหล่งน้้า) 

2     

โรงแรม รีสอร์ทหรืออาคารที่ท้าการหรือ  
ร้านอาหารตั้งอยู่ริมน้้า หรือใกล้เคียง 
(ห้องน้้าและส้วมอยู่ในน้้าหรือริมน้้า 
หรือต่อท่อระบายน้้าลงแหล่งน้้า) 

2     

มีสถานที่ก้าจัดขยะอยู่ริมน้้าหรือใกล้เคียง 3     
มีบ่อบ้าบัดน้้าเสียอยู่ริมน้้าหรือใกล้เคียง 3     
มีฝูงปศุสัตว์ถ่ายมูลหรือย่้าให้น้้าขุ่น 
ตลิ่งพังทลาย 

1     

มีฟาร์มหมูอยู่ริมน้้าหรือใกล้เคียง 2     
มีเรือกสวนไร่นาที่ใช้ปุ๋ยเคมี 2     
มีเรือกสวนไร่นาที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพืช 2     
มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ริมน้้าหรือ 
ใกล้เคียง 

3     

มีการท้าประมงอยู่ในน้้าหรือริมน้้า 1     
มีพ้ืนที่ป่าไม ้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 1     
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ตารางท่ี 2.5  แสดงตารางส้ารวจแหล่งก้าเนิดมลพิษ (ต่อ) 
 

แหล่งก้าเนิดมลพิษ 
คะแนน 

ถ่วงน ้าหนัก 

ประเมิน 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

มีพ้ืนที่ว่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยหรือ 
ใช้ประโยชน์ 

1     

มีเหมืองตั้งอยู่ใกล้เคียง 2     
มีพ้ืนที่ก่อสร้าง บ้านพักคนงาน 
ตั้งอยู่ริมน้้าหรือใกล้เคียง 

2     

อ่ืนๆ      
 
การรวมคะแนน 
ให้น้าคะแนนถ่วงน้้าหนักคูณกับคะแนนในแต่ละค้าตอบ เช่น ถ้ามีบ้านเรือนริมน้้า (ห้องน้้า

และส้วมอยู่ในน้้าหรือริมน้้า) จ้านวนมาก ก็จะได้คะแนน 2X3=6 คะแนน เป็นต้น 
 
การอ่านผลและแปรผล 
ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-14 คะแนน 
แหล่งน้้านี้จะได้รับการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ จากแหล่งก้าเนิดมลพิษในปริมาณค่อนข้าง

น้อย แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการวางแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในแหล่งน้้านั้น  
ถ้าคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 15-40 คะแนน 
แหล่งน้้านี้มีโอกาสได้รับการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ จากแหล่งก้าเนิดมลพิษบ้าง ดังนั้นควร

มีการวางแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในแหล่งน้้านั้นโดยเฉพาะบริเวณท้ายน้้าของแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ที่ส้าคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยหรือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น 

 
ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป 
แหล่งน้้านี้มีโอกาสได้รับการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ จากแหล่งก้าเนิดมลพิษค่อนข้างมาก 

ดังนั้น ควรมีการวางแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า นั้นและด้าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณท้ายน้้าของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ส้าคัญ  เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยหรือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น 

 
2.4  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีในการน้าคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร 
หรือที่เรียกว่าสารสนเทศ ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ใหม่มาก และมีความส้าคัญ
มากในสังคมปัจจุบัน และถือเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก (เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีนาโน 
เทคโนโลยีชีวภาพ) ที่ถูกกล่าวว่าจะมีผลต่อสังคมในอนาคตมากที่สุด โดยปัจจุบัน มีผู้กล่าวถึง 

X
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เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง โดยเราจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อสั้นๆ ว่า ไอที ( IT) รัฐบาลไทย
เองก็เล็งเห็นความส้าคัญด้านนี้มาก จึงมีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวกับงานทางด้านนี้ขึ้น ชื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกย่อๆ ว่า กระทรวงไอซีที 

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ทันสมัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกวัน เช่น เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย มีการส่ง
อีเมล์ มีการท่องเว็บต่างๆ มีการส่งข้อมูลผ่านเว็บ มีการเล่นเกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจาก
อินเตอร์เน็ตแล้ว ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับมือถือ เช่น มีการส่งข้อมูลผ่านทางมือถือ มีการ
ดาวโหลดข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเพลงผ่านมือถือ มีการสืบค้นข้อมูลหรือเล่นเกมผ่านมือถือ เป็นต้น 
ในทางอุตสาหกรรมก็มีการน้าระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยเพ่ิมผลผลิตในโรงงาน ช่วยควบคุมดูแล
เครื่องจักรเพ่ือผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้กระบวนการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ 
นอกจากนี้มีการน้าสารสนเทศไปใช้ในงานด้านธุรกิจเพ่ือท้าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ทันทีทั้งข้อมูลที่เป็นรายละเอียดและข้อมูลสรุป และช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสิน บริษัทที่ทันสมัยทุกบริษัทต้องมีระบบสารสนเทศภายในองค์กร ในยุคต่อไป คอมพิวเตอร์จะมี
ขนาดเล็กลง มีความเร็วสูงขึ้น และมีหน่วยความจ้ามากขึ้น และที่ส้าคัญ ราคาของคอมพิวเตอร์จะถูก
ลงมาก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากขึ้น โดยเราจะเรียกสังคมนี้ว่าสังคม 
ยูบิคิวตัส (Ubiquitous) คือคอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกิด
จากคอมพิวเตอร์เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งส้าคัญมาก นอกจากนี้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในบริษัทก็เป็นสิ่งส้าคัญอีกอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าบริษัทหรือองค์กรใหญ่จ้าเป็นต้องมีหน่วยงาน
ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ปัจจุบันในโลกของธุรกิจ มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากมาย ซึ่ง นักธุรกิจที่ร่้ารวยที่สุดก็คือ นักธุรกิจด้านไอที ซึ่งความจริงนี้แสดงให้เห็นว่า ไอทีได้เป็น
ศาสตร์ที่รับความสนใจและมีความส้าคัญมากในสังคมปัจจุบันและต่อไปในอนาคต 

ลักษณะส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่
ส้าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน ในการ
ประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรมจ้าเป็นต้องหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิต ลด
ต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท้าให้เกิดระบบ
อัตโนมัติเราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดี
ขึ้น ท้าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ด้าเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการท้างาน เช่น ใช้ในระบบ
จัดเก็บเงินสดจองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถ
สั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ้าเป็น ส้าหรับ
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การด้าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือไข
ในองค์การ ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดท้าด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีในองค์การทุกระดับเห็นความส้าคัญที่จะน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตาราง
ค้านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

 
ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ ให้อยู่ใน

รูปของข่าวสารที่ เป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลระดับ
บริหารขบวนการที่ท้าให้ เกิดข่าวสารสารสนเทศนี้  เรียกว่า การประมวลผลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการ และใช้ง่านร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบส้าคัญ 3 ประการ 

1. ระบบประมวลผล ความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่
หลากหลาย ท้าให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และอาจผิดพลาด 
ปัจจุบันองค์การจึงต้องท้าการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้การท้างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส้าคัญส้าหรับการจัดการและ
ประมวลผล ตลอดจนการใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์เทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่
ห่างกัน ให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดการข้อมูล ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบายความหมายของ
เทคโนโลยีสาร สนเทศโดยให้ความส้าคัญกับส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผู้ที่สนใจด้านการ
จัดการข้อมูล (Data/Information Management) จะให้ความส้าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมี
ความเป็นศิลปะ ในการจัดรูปแบบและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่น้ามาประยุกต์ ในการประมวลผล การ
จัดเก็บ การสื่อสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โดยที่ระบบทางกายภาพ
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และระบบเครือข่าย ขณะที่ระบบนามธรรมเกี่ยวข้อง
กับการจัดรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านสารสนทศ ทั้งภายในและภายนอกระบบ ให้สามารถด้าเนิน
ร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ 
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การท้าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
การท้าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จ้าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการด้าเนินการ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  การด้าเนินการประมวลผล
ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน 

1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย 
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจ้านวนมาก และต้อง

เก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ข้อมูลประวัติบุคลากร ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจ้านวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ การอ่าน
ข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอด้าในต้าแหน่งต่าง ๆ เป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเช่นกัน 

1.2 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่
ผิดพลาดต้องแก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การใช้ผู้ป้อนข้อมูลสองคนป้อนข้อมูลชุด
เดียวกันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปรียบเทียบกัน 

2. การด้าเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ อาจประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดแบ่งข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพ่ือเตรียมไว้ส้าหรับการ
ใช้งาน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชัดเจน เช่น ข้อมูลในโรงเรียนมีการแบ่ง เป็นแฟ้มประวัตินักเรียน 
และแฟ้มลงทะเบียน สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองมีกรแบ่งหมวดหมู่สินค้า และบริการ เพ่ือความสะดวก
ในการค้นหา 

2.2 การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามล้าดับ 
ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพ่ือให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล เช่น การ
จัดเรียงบัตรข้อมูลผู้แต่งหนังสือในตู้บัตรรายการของห้องสมุดตามล้าดับตัวอักษร การจัดเรียงชื่อคนใน
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ท้าให้ค้นหาได้ง่าย 

2.3 การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีเป็นจ้านวนมาก จ้าเป็นต้องมีการสรุปผลหรือ
สร้างรายงานย่อ เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้นี้อาจสื่อความหมายได้ดีกว่า เช่นสถิติจ้านวน
นักเรียนแยกตามชั้นเรียนแต่ละชั้น 

2.4 การค้านวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจ้านวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขท่ีสามารถ
น้าไปค้านวณเพ่ือหาผลลัพธ์บางอย่างได้ ดังนั้นการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลจึงอาศัยการค้านวณ
ข้อมูลที่เก็บไว้ด้วย 

3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพ่ือการใช้งาน ประกอบด้วย 
3.1 การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงการน้าข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อ

บันทึกต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแล และท้าส้าเนาข้อมูล เพ่ือให้ใช้งาน
ต่อไปในอนาคตได้ 
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3.2 การค้นหาข้อมูล ข้อมูลที่จัดเก็บไว้มีจุดประสงค์ที่จะเรียกใช้งานได้ต่อไปการค้นหา
ข้อมูลจะต้องค้นได้ถูกต้องแม่นย้า รวดเร็ว จึงมีการน้าคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการท้างาน ท้า
ให้การเรียกค้นกระท้าได้ทันเวลา 

3.3 การท้าส้าเนาข้อมูล การท้าส้าเนาเพ่ือที่จะน้าข้อมูลเก็บรักษาไว้ หรือน้าไปแจกจ่าย
ในภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการท้าส้าเนา หรือน้าไปใช้อีกครั้งไดโดยง่าย 

3.4 การสื่อสาร ข้อมูลต้องกระจายหรือส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การสื่อสาร
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องส้าคัญและมีบทบาทที่ส้าคัญยิ่งที่จะท้าให้การส่งข่าวสารไปยังผู้ใช้ท้าได้รวดเร็วและ
ทันเวลา 

 
2.5 การใช้ GIS กับคุณภาพน ้า 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือ เครื่องมือที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในการน้าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ วิเคราะห์และแสดงผล
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (Spatial data) และข้อมูลอธิบาย (non-spatial data or attribute data) ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
 องค์ประกอบของ GIS ทีส่้าคัญอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ (ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ และ นันทิดา สุธรรมวงศ์, 
2550: 2-4) 
 1) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) 

ข้อมูลที่จะน้าเข้าสู่ระบบ GIS แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) 
และข้อมูลอธิบายพ้ืนที่ (Attribute data) โดยข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือข้อมูลแผนที่ จะมีการจัดเก็บเป็นชั้น
ข้อมูล (Theme/Layer) โดยแบ่งตามรูปลักษณะของพ้ืนที่  (Feature) และเนื้อหาของข้อมูล 
(Theme) และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2 แบบ คือ ข้อมูลเชิงเส้น (Vector data) และข้อมูลเชิงภาพ 
(Raster data) โดยข้อมูลเชิงเส้นจะใช้รูปลักษณะ 3 ประเภท คือ จุด (Point) เส้น (Arc or Line) 
และพ้ืนที่ (Polygon) แทนรูปลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งเก็บตัวอย่างน้้าใช้ข้อมูลจุด ล้า
ธารหรือแม่น้้า พื้นที่ป่าไม้ใช้ข้อมูลเส้น และขอบเขตการปกครองที่คาบเกี่ยวพ้ืนที่ชุ่มน้้าใช้ข้อมูลพ้ืนที่ 
เป็นต้น ข้อมูลเชิงภาพใช้ตารางกริดหรือรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก (Grid Cell or Pixel) ที่มีขนาดเท่ากัน 
และต่อเนื่องกัน เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลระดับความสูง (Digital Elevation Model: DEM) 
ส่วนข้อมูลอธิบาย จะบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น จุดส้ารวจ 1 จุดมีค่า pH เท่ากับ 7 
จุดส้ารวจที่ 2 มีค่า pH เท่ากับ 6.5 เป็นต้น ในกรณีที่มีข้อมูลจ้านวนมากจะจัดท้าตารางฐานข้อมูล 
(Attribute Table) เพ่ือความสะดวกในการเรียกค้นและการจัดการข้อมูล เช่น pH ความขุ่นของน้้า 
ความลึก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลอธิบาย จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยจะถูก
ควบคุมโดยโปรแกรม GIS 
 2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  (Hardware) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมเรียกว่า ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การน้าเข้าข้อมูล เช่น Digitizer Scanner อุปกรณ์อ่านข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล
และแสดงผลข้อมูล เช่น Printer Plotter เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่และคุณภาพ
แตกต่างกันออกไป 
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 3) โปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์ (Software) 
โปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่าง ๆ 

เพ่ือให้ระบบฮาร์ดแวร์ท้างาน หรือเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ท้างานตามวัตถุประสงค์ 
โดยทั่วไปชุดค้าสั่งหรือโปรแกรมของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยน้าเข้าข้อมูล หน่วย
เกบ็ข้อมูลและการจัดการข้อมูล หน่วยวิเคราะห์ แสดงผล หน่วยแปลงข้อมูล และหน่วยโต้ตอบกับผู้ใช้ 
ในปัจจุบันมีโปรแกรม GIS มากมาย การเลือกใช้โปรแกรมควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน 
 4) วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology/Procedure) 

วิธีการปฏิบัติงาน คือ ขั้นตอนการท้างาน หรือวิธีการในการน้าเข้า การจัดเก็บ และการ
วิเคราะห์ของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติการในส่วนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้
ก้าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล เพ่ือให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการท้า งานใน
หน่วยงานนั้น ๆ 
 5) บุคลากร (Human Resource) 

บุคลากร ประกอบด้วย ผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้สารสนเทศ หรือผู้ช้านาญการ GIS ที่มีความช้านาญใน
หน้าที่ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมที่จะท้างานได้เต็มความสามารถ              และ
สามารถน้าเสนอข้อมูลให้นักวางแผน หรือผู้มีอ้านาจตัดสินใจ น้าข้อมูลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
 ลักษณะการท้างานของระบบ GIS 
 ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีเข้าระบบจัดการฐานข้อมูล และเลือกข้อมูลต่างๆ ได้ตาม
เงื่อนไขท่ีต้องการ จากนั้นน้าไปเข้าสูตรการค้านวณเพ่ือการประมาณค่า ซึ่งค่าที่ประมาณได้จะถูกเก็บ
ลงฐานข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ เปรียบเทียบได้ ข้อมูลต่างๆ จะน้าไปแสดงผลเชิงพ้ืนที่ในระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) เพ่ือผู้ใช้สามารถจ้าแนกลักษณะข้อมูลบนแผนที่ได้โดยง่าย รูปแบบการประมาณค่า
นี้จะเน้นการใช้สีเป็นหลักเนื่องจากสื่อสารต่อผู้ใช้ได้ชัดเจน 
 การประยุกต์ใช้งานระบบ GIS 
 นอกจากการใช้ในการประมาณค่าคุณภาพน้้า ยังสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแสดงข้อมูลใน
รูปแบบอื่นๆ ได้ทั้งเชิงเส้นใน 1 มิติ หรือเชิงพ้ืนที่ ใน 2 มิติ ได้ โดยสามารถเลือกวิธีการประมาณค่าใน
รูปแบบหรือสูตรต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเพ่ือเลือกน้า
ข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้โดยง่าย 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นพพร  ศรีสมโภชน์ (2544) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลแหล่งน้้าผิวดินใน
ประเทศไทยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้แก้ปัญหาในเรื่องขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
แหล่งน้้าผิวดิน  จากหน่วยงานสนามต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน  โดยน้าเทคโนโลยี
ทางด้านอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ  จากการทดลองใช้งานระบบกับหน่วยงาน
ต้นแบบของกรมชลประทาน  เห็นได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานี้สามารถเพ่ิมความสะดวกในการ
รวบรวมข้อมูล  จากการบันทึกข้อมูลแหล่งน้้าผิวดินของเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยงานสนามต่างๆ อีกทั้ง
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ยังลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ประหยัดเวลา  ตลอดจนสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้
ประโยชน์ในทางสถิติต่อไป  รวมทั้งระบบสารสนเทศดังกล่าวมีความเหมาะสมมากในทุกๆด้าน 
โดยมีค่าความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 

 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้้าตามแนวทางการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการศึกษานี้มีเป้าหมายเพ่ือก้าหนดแนวทางการด้าเนินการโครงการพัฒนาระบบ
วางแผนจัดการน้้าในระดับจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม การด้าเนินงานประกอบด้วย การ
ทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมา การสัมภาษณ์และการส้ารวจภาคสนาม จากการประมวลผล
ข้อมูลพบว่า ข้อมูลด้านการวางแผนจัดการน้้าในระดับจังหวัดยังค่อนข้างจ้ากัด จังหวัดสมุทรสงคราม
มีสภาพขาดแคลนน้้าและสภาพน้้าท่วมไม่รุนแรงนัก แต่ระบบวางแผนจัดการน้้าระดับจังหวัดที่จะ
พัฒนาขึ้นในการด้าเนินงานขั้นต่อไป ยังจ้าเป็นต้องให้สารสนเทศด้านสภาพขาดแคลนน้้าและสภาพน้้า
ท่วม นอกจากนี้ในระดับท้องถิ่นระบบควรจะต้องให้สารสนเทศด้านคุณภาพน้้าและด้านระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ิมเติม โดยเริ่มด้าเนินการในพื้นที่ต้าบลน้าร่องร่วมกับนักวิจัยท้องถิ่น 
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