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การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้จุดประสงคเ์พื่อวิเคราะหค์ุณภาพของน า้ในลุ่มน า้แม่กลองดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ี  

และเพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพน า้กบัค่าการสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 โดยใชข้อ้มลูคณุภาพน า้ที่
เป็นขอ้มลูทตุิยภมิูจ านวน 10 สถานีครอบคลมุพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่กลอง และมีพารามิเตอรท์ัง้หมด 7 ตวั ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนละลายน ้า  (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria : 
FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonium Nitrogen : NH3N) และสารปรอท (Hg) ในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ในการ
วิเคราะหค์ณุภาพของน า้ดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ี ไดใ้ชว้ิธี Inverse Distance Weighted (IDW) เขา้มาใชใ้นการประมาณค่า
คณุภาพน า้ โดยแบ่งการวิเคราะหค์ณุภาพน า้เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1)แบ่งตามมาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดิน 2)แบ่งตามค่าคะแนนท่ีได้
จากคณุภาพน า้ และการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพน า้กบัคา่การสะทอ้น ไดใ้ชช้่วงคลื่นในภาพถ่ายดาวเทียม จ านวน 4 
ช่วงคลื่น ไดแ้ก่ ช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosal) ช่วงคลื่น 2 (Blue) ช่วงคลื่น 3 (Green) และช่วงคลื่น 4 (Red) โดยใชส้มัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า การประมาณค่าคุณภาพน า้ด้วยวิธี  IDW พบว่าสถานี MK01 
สถานีMK03 เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพน า้จากออกซิเจนละลายน า้ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอรม์ทัง้หมด และปริมาณแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ ส่วนบรเิวณสถานี KN01 เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาคณุภาพน า้จากออกซิเจน
ละลายน า้ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และสถานี KY01 เป็นพื ้นท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพน า้จาก
ออกซิเจนละลายน า้ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด และสารปรอท และความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพน า้กับค่าการ
สะทอ้นพบว่า ช่วงคลื่น 1(Coastal Aerosal), ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีค่าการ
สะทอ้นเหมาะส าหรบัค่าออกซิเจนละลายน า้ (DO) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก เท่ากับ 0.7157, 0.7179 และ 
0.7112 ตามล าดบั ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม มีค่าการสะทอ้นเหมาะส าหรบัค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธใ์นระดบัสงูมาก เท่ากับ 0.7034 และ 0.7185 ตามล าดบั ช่วง
คลื่น 1 (Coastal Aerosal), ช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) และ ช่วงคลื่น 4 (Red) ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุายน มีค่า
การสะทอ้นเหมาะส าหรบัค่าปรมิาณแบคทีเรยีกลุ่มโคลิฟอรม์ (TCB) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก เท่ากบั 0.8000, 
0.7931, 0.7811 และ 0.7513 ตามล าดับ ช่วงคลื่น1 (Coastal Aerosal), ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน 
ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มีค่าการสะทอ้นเหมาะส าหรบัค่าปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ (TCB) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะดบัสงู
มาก เท่ากบั 0.7404, 0.7314 และ 0.7565 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : คณุภาพน า้, ระบบภมิูสารสนเทศ, การประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี, การสะทอ้นภาพถ่ายดาวเทียม 
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The purposes of this study are: (1) to analyze water quality in the Mae Klong watershed using spatial 

interpolation; and (2)  to analyze the relationship between water quality and Landsat 8 satellite imagery reflectance 
values.  There were 10 secondary resources on water quality in the Mae Klong watershed.  Moreover, seven 
parameters were observed, including pH, Dissolved Oxygen ( DO) , Biochemical Oxygen Demand ( BOD) , Total 
Coliform Bacteria (TCB), Fecal Coliform Bacteria (FCB), ammonia-nitrogen (NH3N) and mercury (Hg) over three years 
from 2017 to 2019. In the water quality analysis, spatial interpolation with Inverse Distance Weighted (IDW) was used 
to estimate water quality. The water quality analysis was divided into two parts: (1)  classification criteria by surface 
water quality standards; (2)  classification by the scores obtained from water quality and analysis of the relationship 
between water quality and reflection values.  The four wavelengths in the satellite image included Band 1 (Coastal 
Aerosol) , Band 2 (Blue) , Band 3 (Green) , and Band 4 (Red) .  The correlation coefficient measured the degree of 
correlation.  The results of the study showed that water quality interpolation by IDW method revealed that the MK01 
and MK03 stations had Dissolved Oxygen water quality problems.  The Biochemical Oxygen Demand from on Total 
Coliform Bacteria and Fecal-Coliform Bacteria was examined. The KN01 station area was an area with water quality 
problems from Dissolved Oxygen, Biochemical Oxygen Demand and Ammonia-Nitrogen. Also, the KY01 station had 
water quality problems from Dissolved Oxygen, Total Coliform Bacteria and mercury. The relationship between water 
quality and reflectivity found that Band 1 (Coastal Aerosol), Band 2 (Blue), and Band 3 (Green) from January to March 
reflected dissolved oxygen (DO)  with a very high correlation coefficient of 0.7157, 0.7179 and 0.7112, respectively. 
Next, Band 2 (Blue)  and Band 3 (Green)  from October to December had good reflection values for Biochemical 
Oxygen Demand (BOD)  and a very high correlation coefficient of 0.7034 and 0.7185, respectively.  From Band 1 
(Coastal Aerosol), Band 2 (Blue), Band 3 (Green) and Band 4 (Red) from April to June, the reflectivity was suitable for 
coliform bacteria with a very high correlation coefficient as 0.8000, 0.7931, 0.7811 and 0.7513 respectively.  Lastly, 
Band 1 ( Coastal Aerosol) , Band 2 ( Blue)  and Band 3 (Green)  from October to December, the results showed 
reflecting values suitable for coliform bacteria ( TCB)  counts.  Also, they had very high correlation coefficients of 
0.7404, 0.7314 and 0.7565, respectively. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญ 

น ้าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของ
สิ่งมีชีวิตทัง้หลายทัง้ในดา้นอปุโภคบรโิภค ดา้นการเกษตร อตุสาหกรรมและการคมนาคม โดยมี
ความตอ้งการใชน้  า้แตล่ะประเภทท่ีแตกตา่งกนัออกไป ในแง่ปรมิาณและคณุภาพ เช่น น า้ท่ีมนษุย์
ใชด้ื่มกินตอ้งมีสะอาดปราศจากเชือ้โรคและสารพิษเจือปน น า้ท่ีใชใ้นการเกษตรมีความแตกต่าง
กนัตามประเภทของกิจกรรมการเกษตรและเลีย้งสตัว ์ส่วนน า้ท่ีใชใ้นการอตุสาหกรรมแตกต่างกนั
ไปตามประเภทกิจกรรมการผลิต ปริมาณการใชน้ า้ก็มีความแตกต่างกันไปตามสภาพพืน้ท่ีและ
คณุภาพน า้ (สเุมธ อาวสกุลสทุธิ, 2562) ดงันัน้ปัญหาเก่ียวกบัทรพัยากรน า้ จึงเป็นเรื่องส าคญัท่ี
ตอ้งมีการติดตามอย่างต่อเน่ืองทัง้ปรมิาณและคณุภาพของน า้ โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ
ทางน า้  

ในปัจจบุนัประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพน า้ เน่ืองจากคณุภาพน า้ท่ีมีอยู่
มีคณุภาพไม่เหมาะสมตอ่การใชป้ระโยชน์ของมนษุย ์ทัง้ในแหลง่น า้ผิวดินและแหลง่น า้ใตด้ิน โดย
สาเหตท่ีุพบหลกัๆ เกิดจากกิจกรรมของมนษุยเ์ป็นส่วนใหญ่ เช่น การทิง้ขยะ การระบายน า้เสียลง
สู่แหล่งน า้ การใชส้ารเคมีท่ีมีสารพิษตกคา้ง เม่ือถูกฝนตกจึงถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน า้ ก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตามห่วงโซ่อาหาร และการใชป้ระโยชนด์า้นอ่ืนๆ ของมนุษย ์(กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม , 2553) ปัญหามลพิษทางน า้จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญระดับประเทศท่ีต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อจัดการให้มีความเหมาะสมในการใช้
ประโยชนท่ี์ดินอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในบรเิวณพืน้ท่ีลุม่น า้ส  าคญัในประเทศไทย  

ลุ่มน ้าแม่กลอง เป็นลุ่มน ้าขนาดใหญ่ มีพื ้น ท่ีประมาณ 30,171 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดว้ยแม่น า้สายหลกัท่ีส  าคญั 3 สาย ไดแ้ก่ แม่น า้แควใหญ่ แม่น า้แควนอ้ย และแม่น า้แม่
กลอง ท่ีมีพืน้ท่ีอทุยาน เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า และเข่ือนท่ีส าคญั (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้
และการเกษตร(องคม์หาชน), 2555) คณุภาพน า้ในแม่น า้แควใหญ่ แม่น า้แควนอ้ย มีคณุภาพน า้
อยู่ในเกณฑด์ี ส่วนคณุภาพน า้ในแม่น า้แม่กลอง อยู่ในเกณฑพ์อใช ้จากการตรวจวดัคณุภาพน า้
ลุม่น า้แม่กลอง ท่ีประกอบดว้ย 7 พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ออกซเิจนละลายน า้ 
(DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และสารปรอท (Hg) พบว่าในปี 
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2555, 2557, 2559 และ 2560 ไดต้รวจพบปรมิาณสารปรอทเกินค่ามาตรฐานน า้ผิวดิน ท่ี 0.002 
มิลลกิรมัตอ่ลิตร ในแมน่ า้แควใหญ่ และแม่น า้แมก่ลอง (ส านกังานสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี8, 2562)  

ดาวเทียม Landsat 8 เป็นดาวเทียมท่ีส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีโคจรถ่ายภาพ
ทรพัยากรซ า้ท่ีต  าแหน่งเดิมทกุๆ 16 วนั และสามารถบนัทึกภาพไดห้ลายช่วงคลื่น ท่ีมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและมีประสิท ธิภาพ  คือ  Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared 
Sensor (TIRS) โดยมีความยาวช่วงคลื่นตัง้แต่ 0.43 ถึง 12.51 ไมโครเมตร ท่ีเหมาะสมต่อการ
ส ารวจทรพัยากรธรรมชาติ และภาพถ่ายดาวเทียมมีค่าการสะทอ้นกบัแหล่งน า้ไดด้ีท่ีสดุในความ
ยาวช่วงคลื่นตัง้แต ่0.43 ถึง 0.67 ไมโครเมตร (U.S. Geological Survey, 2018) 

ในการประยุกตร์ะบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาคุณภาพน า้ในลุ่มน า้แม่กลอง ไดมี้การ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเขา้มาช่วยในการศึกษา ดา้นการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีของ
ขอ้มลูดว้ยวิธี Inverse Distance Weighted (IDW) ดา้นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของ
น า้กบัคา่การสะทอ้นของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ดว้ยการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาการประยกุตร์ะบบภมูิสารสนเทศเพื่อศึกษาคณุภาพน า้ในลุ่มน า้แม่กลอง 
โดยการใชข้อ้มลูทุติยภมูิของคณุภาพน า้ ไดมี้การวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ ดว้ยการประมาณค่า
เชิงพืน้ท่ีวิธี IDW จากระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์และการหาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพน า้กบั
ค่าการสะท้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 มาวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์
(Correlation Coefficient) เพื่อทราบค่าคณุภาพของน า้ และสามารถน าไปปรบัปรุงคณุภาพน า้ให้
ดีขึน้ไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ในลุม่น า้แมก่ลองดว้ยการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี 
2. เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพของน า้กับค่าการสะทอ้นจากภาพถ่าย

ดาวเทียม Landsat 8 
 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ 
1. ทราบคา่คณุภาพของน า้ในลุม่น า้แมก่ลอง 
2. ทราบความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพของน า้กบัค่าการสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat 8 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการประมาณค่าคุณภาพของน า้จากขอ้มูลทุติยภูมิจากกรม
ควบคุมมลพิษ ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซเิจนละลายน า้ (DO), ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) แบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด 
(TCB) แบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และสารปรอท (Hg) 
ด้วยการประมาณค่าเชิงพื ้นท่ีด้วยวิธี Inverse Distance Weighted (IDW) และความสัมพันธ์
ระหวา่งคณุภาพของน า้กบัคา่การสะทอ้นของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 จากส านกังานส ารวจ
ธรณีวิทยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (USGS) ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 ท่ีไดท้  าการปรบัแก้
ขอ้มูลภาพเรียบรอ้ยแลว้ โดยใชช้่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 
(Green) และช่วงคลื่น  4 (Red) มาหาค่าความสัมพันธ์ ด้วยวิ ธีสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ ์
(Correlation) 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
การศึกษาขอ้มลูคณุภาพน า้ของลุ่มน า้แม่กลอง ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-

2562 
3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

พื ้นท่ีลุ่มน ้าแม่กลอง ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุทัยธานี กาญจนบุร ี
สพุรรณบรุ ีนครปฐม ราชบรุ ีสมทุรสงคราม และสมทุรสาคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
มลสาร (pollutant) หมายถึง สิ่งท่ีเขา้สู่สิ่งแวดลอ้มแลว้ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อ

สขุภาพอนามยัของคนและสตัว ์หรอืเกิดตอ่ระบบนิเวศ 
พื ้นท่ีปนเป้ือน (contamination) หมายถึง พื ้นท่ีท่ีมีระดับมลพิษสูงกว่ามาตรฐานท่ี

ก าหนดไวห้รือมีระดบัมลพิษสงูผิดปกติ เม่ือเทียบกับพืน้ท่ีอา้งอิงท่ีไม่ไดร้บัผลกระทบจากมลพิษ
นัน้ ท าใหไ้ม่เหมาะแก่การด ารงชีวิต 

ลุ่มน า้ (watershed) หมายถึง บริเวณพืน้ดินท่ีน า้ไหลลงสู่ล  าน า้ ลุ่มน า้ของแม่น า้สาย
หลกัจะประกอบดว้ย ลุม่น า้ขนาดเลก็หลายลุม่น า้รวมกนั 

แหล่งน า้ผิวดิน (surface water) หมายถึง แม่น า้ ล  าคลอง หนอง บงึ ทะเลสาบ อ่างเก็บ
น า้ และแหล่งน า้สาธารณะอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในผืนแผ่นดิน รวมถึงแหล่งน า้สาธารณะท่ีอยู่ในผืน
แผ่นดินบนเกาะดว้ย แตไ่ม่รวมถึงน า้บาดาล  

ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) เป็นดชันีท่ีแสดงใหท้ราบวา่น า้มีสมบตัิเป็นกรดหรอืดา่ง คา่ pH 
อยูใ่นช่วง 0-14 น า้ในธรรมชาตมีิคา่ระหวา่ง 4-9  

ออกซิเจนละลายน า้ (Dissolved Oxygen : DO) เป็นค่าปริมาณออกซิเจนในแหล่งน า้ 
เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตในน า้ตอ้งใชอ้อกซเิจนหายใจ 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) เป็นค่า
ปรมิาณออกซเิจนท่ีจลุนิทรยีใ์ชย้อ่ยสลายสลายอินทรยีใ์นแหลง่น า้ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) เป็นแบคทีเรียท่ี
อาศยัอยูใ่นล าไสข้องคนและสตัวเ์ลือดอุน่ 

แบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria : FCB) เป็นแบคทีเรยีท่ีอยู่ใน
กลุม่โคลิฟอรม์ อยูใ่นอจุจาระของคนและสตัวเ์ลือดอุน่ 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonium-Nitrogen : NH3N) เป็นปริมาณไนโตรเจนท่ีอยู่ใน
รูปแอมโมเนีย เป็นของเสียท่ีถกูขบัถ่ายจากสตัวท่ี์มีสารประกอบพวกโปรตีนหรอืสารอินทรยี ์

ปรอท (Mercury : Hg) เป็นสารโลหะหนกัชนิดหนึ่ง มีความมนัวาว สะทอ้นแสง และเป็น
ตวัน าไฟฟา้ท่ีดี  
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กรอบแนวคดิในงานวิจัย 
แนวคิดในการท าวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีแนวคิดท่ีจะน าขอ้มูลทุติยภูมิคุณภาพของน า้ มา

ประยุกตใ์ช้ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อทราบค่าคุณภาพของน า้ และความสัมพันธ์
ระหวา่งคณุภาพของน า้กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 

- น า้เสียจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม 

- น า้เสียจากแหลง่ทอ่งเท่ียว 

- จากการท าเกษตรกรรม 

มลพิษทางน า้ พบการปนเป้ือนในแหลง่น า้ 

ติดตามการปนเป้ือนของแหลง่น า้ 

วิเคราะหค์ณุภาพของน า้ดว้ย 

การประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี 

วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องคณุภาพน า้กบัคา่

สะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

ท าการประมาณคา่เชิง

พืน้ท่ีดว้ยวิธี Inverse 

Distance Weighted : 

IDW 

ความสมัพนัธข์องคณุภาพน า้กบั 

คา่สะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

สรุป ขอ้เสนอแนะ และการน าไปใช ้

แผนท่ีการกระจายของคณุภาพน า้ 

pH 

DO 

BOD 

TCB 

FCB 

NH3N 

Hg 

Landsat 8 

- Band 1 

(Coastal Aerosal) 

- Band 2 

(Blue) 

- Band 3  

(Green) 

- Band 4 

(Red) 

pH 

DO 

BOD 

TCB 

FCB 

NH3N 

Hg 



 
 

บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ดัง

รายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. มลพิษทางน า้ 
2. คณุภาพน า้ 
3. มาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดนิ 
4. เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 
5. การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 มลพษิทางน า้ 
พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ (2535) ไดใ้หค้  าจ ากัด

ความของค าวา่ มลพิษ ภาวะมลพิษ และ น า้เสีย ดงันี ้
มลพิษ หมายถึง ของเสีย วตัถอุนัตรายและมลสารอ่ืนๆ รวมทัง้กากตะกอนหรอืสิ่งตกคา้ง

เหล่านั้น ท่ีถูกปล่อยทิง้จากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมีอยู่ ในสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่สขุภาพ สิ่งแวดลอ้มเป็นพิษภยัอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชนได ้ 

ภาวะมลพิษ หมายถึง สภาวะท่ีสิ่งแวดลอ้มเปลี่ยนแปลงหรือปนเป้ือนโดยมลพิษ ซึ่งท า
ใหค้ณุภาพของสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน า้ มลพิษทางอากาศ และมลพิษในดิน 

ดังนั้น มลพิษทางน า้ หมายถึง น า้ ท่ีมีการเปลี่ยนไปจากธรรมชาติ จากการมีสารพิษ
ปะปนเขา้ไป ท าใหเ้กิดการปนเป้ือน จึงไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย ์และการ
ด ารงชีวิตของสตัวน์  า้ 

สถาบนันวตักรรมการเรียนรู ้และ มหาวิทยาลยัมหิดล (2561) ไดก้ล่าวถึง แหล่งก าเนิด
ปัญหามลพิษทางน า้ ดงันี ้

1) แหล่งชุมชน เกิดจากการน า้ทิง้น า้เสียหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ จากอาคารบา้นเรือน 
โรงแรม  

2) แหล่งอตุสาหกรรม มีการปล่อยของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสู่แหล่งน า้ ท า
ใหเ้กิดน า้เน่า และอาจมีสารประกอบท่ีเป็นพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหน ูแคดเมียม และไซยาไนด ์ 
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3) แหล่งเกษตรกรรม เกิดจากเกษตรกรใชปุ้๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาก าจดัศตัรูพืช และถูก
ชะลา้งลงแหลง่น า้ ท าใหเ้กิดสารท่ีเป็นพิษสะสมลงในแหลง่น า้ 

4) แหล่งน า้เสียจากสถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอย เกิดจากการท่ีมีการน าขยะมลูฝอยไป
ทิง้ไมถ่กูวิธี เมื่อฝนตกท าใหน้ า้จากขยะไหลลงสูแ่หลง่น า้ผิวดนิและซมึลงแหลง่น า้ใตด้ิน 

5) แหลง่คมนาคมทางเรอื เกิดจากการใชเ้รอืขนส่ง มีน า้มนัรั่ว ท าใหเ้กิดคราบน า้มนั
กระจายเป็นบรเิวณกวา้ง 

แหลง่น า้เสียอื่นๆ มีหลายสาเหต ุเกิดจากการคมนาคม ก่อสรา้ง รือ้ถอน เป็นตน้  
สารท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางน า้ แบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ใหญ่ คือ  
1) สารมลพิษทางเคมี เช่น กรด เบส เกลือ ยาฆ่าแมลง ผงซกัฟอก ไอออนบวกของ

โลหะหนกั 
2) สารมลพิษทางชีววิทยา เช่น แบคทีเรีย ไวรสั เชือ้โรคต่างๆ สาหร่าย อุจจาระ-

ปัสสาวะ ลกินิน 
3) สารมลพิษทางกายภาพ เช่น ความรอ้น สี กลิ่น สารกัมมันตภาพรังสี สาร

แขวนลอย กรวด-ทราย 
 

2.2 คุณภาพน า้ 
คณุภาพน า้ หมายถึง ความเหมาะสมของน า้เพื่อใชใ้นกิจกรรมของมนุษย ์คุณภาพน า้

ตามแหล่งน า้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปัจจัยของสภาพแวดลอ้มเป็น
ส าคญั ไดแ้ก่ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลกัษณะของธรณีวิทยา พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึง
กิจกรรมของมนษุยแ์ละสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (เกษม จนัทรแ์กว้, 2551) 

2.2.1 พารามิเตอรคุ์ณภาพน า้ 
ในการวิเคราะห์คุณภาพน ้า มีพารามิเตอร์ทางด้านคุณภาพน ้าท่ีส  าคัญ เช่น 

 (มั่นสนิ ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 
2.2.1.1 สีของน า้ (Color) 
สีของน า้ธรรมชาติมกัเป็นสีเหลือง น า้ตาลหรือสีชา เกิดขึน้จากการเน่าเป่ือยของพืช 

ซึ่งมีสารลิกนิน (Lignin) เป็นส่วนประกอบ เม่ือสลายตัวจะใหส้ารแทนนิน (Tannin) กรดฮิวมิค 
(Humic Acid) และสารฮิวเมต (Humates) ซึ่งใหส้ีเหลืองชา สีธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อผูบ้รโิภค แต่
ท าใหไ้ม่น่าบรโิภค (มั่นสนิ ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 
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2.2.1.2 ความเป็นกรดดา่ง (pH) 
ความเป็นกรด-ด่างของน า้ เป็นดชันีท่ีแสดงใหท้ราบว่านัน้มีสมบตัิเป็นกรดหรือด่าง 

ค่า pH อยู่ในช่วง 0-14 น า้ในธรรมชาติมีค่าระหว่าง 4-9 ค่า pH ท่ีเหมาะส าหรบัสิ่งมีชีวิตท่ีอาศยั
ในน า้อยู่ในช่วง 6.5-8.5 น า้ใตด้ินจะมีค่า pH ต ่ากว่า 6 เน่ืองจากมีคารบ์อนไดออกไซดล์ะลายน า้
ในปรมิาณสงู น า้ในบอ่หรอือ่างมีคา่ pH สงูถึง 9 หรอืมากกว่านัน้ ถา้มีสาหรา่ยสีเขียวเจรญิเติบโต
และท าการสงัเคราะหแ์สงภายในแหล่งน า้นัน้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ถึงแมจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สขุภาพของผูบ้ริโภคโดยตรงแต่ส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบในทางออ้ม เช่น มีผลต่อการ
เจริญของแบคทีเรียหรือเชือ้โรค ความเป็นกรด -ด่างท่ีต ่ามักมีผลต่อการละลายของโลหะและ
สารพิษในน า้ (กรมอนามยั, 2558) 

2.2.1.3 ความขุน่ (Turbidity) 
ความขุ่น หมายถึง สิ่งแขวนลอยท่ีกัน้ทางเดินของแสงในน า้ ความขุ่นของน า้เกิดจาก

สิ่งแขวนลอยนานาชนิดท่ีมีขนาดแตกต่างกัน อาจเป็นพวกอินทรียส์าร อนินทรียสาร แพลงตอน 
และสิ่ งมี ชีวิตเล็กๆ สิ่ งเหล่านี ้ท  าให้เกิดการกระจัดกระจาย (Scattered) และการดูดซึม 
(Absorbed) ของแสงแทนท่ีจะปล่อยใหแ้สงผ่านไปเป็นเสน้ตรง สิ่งแขวนลอยท่ีเป็นความขุ่นในน า้
จะเป็นสิ่งใดขึน้อยูก่บัการสมัผสัของน า้ท่ีไหลผ่าน (มั่นสนิ ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 

2.2.1.4 ของแข็ง (Solid) 
ของแข็ง หมายถึงสารหรือสิ่งเจือปนท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากผ่านการน าน า้ออกแลว้ 

ไม่รวมถึงสารท่ีระเหยไปกับน า้ สิ่งท่ีเหลืออยู่หรือตะกอนมีทั้งสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ซึ่ง
อาจจะละลายน า้หรอืไม่ละลายก็ได ้(มั่นสนิ ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 

2.2.1.5 สภาพการน าไฟฟา้ (Conductivity) 
สภาพการน าไฟฟา้ เป็นการวดัความสามารถของน า้ในการน ากระแสไฟฟา้ สภาพน า

ไฟฟ้านี ้ขึน้อยู่กับความเข้มข้นและชนิดของอิออนท่ีมีอยู่ในน ้าและอุณหภูมิขณะท่ีท าการวัด 
สารละลายอนินทรยีเ์ป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดี เพราะแตกตวัใหอ้ิออนบวกและลบ ส่วนสารอินทรียจ์ะไม่
แตกตวัในน า้ จึงไม่น าไฟฟ้า สภาพน าไฟฟ้ามีหน่วยเป็น ไมโครโมห/์ซม. (Micromhos/cm) (มั่นสิน 
ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 

2.2.1.6 ความเคม็ (Salinity)  
ความเค็ม เป็นพารามิเตอรท่ี์ใชบ้อกปรมิาณเกลือแรใ่นน า้ หมายถึง ของแข็งทัง้หมด

ในน า้หลงักจากคารบ์อเนตถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด ์โบรไมตแ์ละไอโอไดดถ์ูกแทนท่ีดว้ยคลอไรด ์
และสารอินทรยีท์ัง้หมดถกูออกซไิดซจ์นหมด (มั่นสนิ ตณัฑลุเวศม,์ 2543) 



  9 

2.2.1.7 ออกซเิจนละลายน า้ (Dissolved Oxygen : DO) 
ออกซิเจนละลายน า้ เป็นค่าปริมาณออกซิเจนในแหล่งน า้ เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตในน า้

ตอ้งใชอ้อกซิเจนในการหายและสังเคราะห์แสง ออกซิเจนละลายน า้มีความสัมพันธ์กับความ
สกปรกในรูปสารอินทรยี ์(มั่นสิน ตณัฑุลเวศม,์ 2543) ความสามารถในการละลายของออกซิเจน
ในน า้มีความสมัพนัธก์นัอณุหภมูิ ความกดดนัของอากาศ และสิ่งเจือปนของน า้  (กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2555) กลา่วคือ ถา้น า้สกปรกมาก ปรมิาณออกซิเจนละลายน า้จะมี
คา่นอ้ย ถา้น า้สะอาด ปรมิาณออกซเิจนละลายน า้จะมีคา่มาก 

2.2.1.8 ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(Biochemical Oxygen Demand : BOD) 
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ เป็น ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย์ใช้ย่อยสลาย

สารอินทรยีใ์นแหล่งน า้ (มั่นสิน ตณัฑลุเวศม,์ 2543) กลา่วคือ ถา้น า้สกปรกมากหรอืมีสารอินทรีย์
อยู่มาก จลุินทรยีต์อ้งใชอ้อกซิเจนย่อยสลายจ านวนมาก คา่ BOD มีคา่ผกผนักบัออกซิเจนละลาย
น า้ 

2.2.1.9 แบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria : TCB) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด เป็นแบคทีเรียท่ีอาศัยอยู่ในล าไส้ของคนและ

สตัวเ์ลือดอุ่น (กรมอนามยั, 2558) บางครัง้อาจพบใน พืช ดิน เมล็ดธัญพืช เป็นตน้ การตรวจพบ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์นั้นในแหล่งน า้นั้น มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนหรือแพร่เชือ้โรคได ้จะ
สง่ผลใหเ้กิดการโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหาร อจุจาระรว่ง เป็นตน้ 

2.2.1.10 แบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria : FCB) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ เป็นแบคทีเรียท่ีอยู่ในกลุ่มโคลิฟอรม์ อยู่ในอจุจาระ

ของคนและสตัวเ์ลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรยีกลุม่นีใ้นแหลง่น า้ จะสง่ผลใหมี้แบคทีเรยีกลุม่โคลิ
ฟอรม์เพิ่มขึน้ วา่มีการปนเป้ือนหรอืแพรก่ระจาย ท าใหเ้กิดโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร ล าไสอ้กัเสบ 
(กรมอนามยั, 2558) 

2.2.1.11 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonium-Nitrogen : NH3N) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน เป็นปริมาณไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปแอมโมเนีย สามารถบ่งชี ้

ความสกปรกของแหลง่น า้ท่ีเกิดจากของเสียหรอืน า้ทิง้ท่ีมีสว่นประกอบของไนโตรเจน เช่น ปุ๋ ยคอก 
ฟารม์สกุร น า้ทิง้จากแหล่งชุมชน ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนจะขึน้อยู่กับอุณหภูมิ ความเป็น
กรด-ด่าง และความกระดา้ง (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555; ภฐัชญา สิทธิ
สร, 2560) 
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2.2.1.12 สารปรอท (Mercury : Hg) 
ปรอท  เป็นโลหะท่ีพบได้ตามธรรมชาติ ปรอทสามารถแบ่งตามคุณสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมี ได ้3 กลุ่มคือ ปรอทในรูปธาตุปรอท (elemental mercury) ปรอทในรูป
สารประกอบอนินทรีย ์(inorganic mercury compound) และปรอทในรูปสารประกอบอินทรีย ์
(organic mercury compound) ความสามารถในการละลายน า้ขึน้อยู่กับรูปแบบของสารปรอท
นัน้ๆ สารปรอทเกิดจากการเผาขยะ เผาไหมเ้ช่ือเพลิง ขยะตามบา้นเรอืน และโรงงานอตุสาหกรรม 
(จินตนา ศริวิราศยั และ สมิง เก่าเจรญิ, 2545; ส านกังานสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบรุ)ี, 2561)  
 

2.3 มาตรฐานคุณภาพน า้ผิวดนิ 
การก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ เพื่อรกัษาและควบคมุคณุภาพน า้ในแหล่งน า้มีความ

ปลอดภยัต่อสขุภาพของประชาชนและสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ และฟ้ืนฟคูณุภาพน า้ท่ีเสื่อม
โทรมใหมี้แนวโนม้ท่ีดีขึน้ จงึไดก้ าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดนิ ดงัตาราง 1  

 
ตาราง 1 มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดิน 
 

ดชันีคณุภาพน า้1/ หน่วย คา่
ทาง
สถิติ 

เกณฑก์ าหนดสงูสดุ2/ตามการแบง่ 
ประเภทคณุภาพน า้ตามการใชป้ระโยชน ์

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภท
1 

ประเภท
2 

ประเภท
3 

ประเภท
4 

ประเภท
5 

1.สี กลิ่นและรส 
(Colour,Odour and 
Taste) 

- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 

2.อณุหภมูิ 
(Temperature) 

ซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

เครื่องวดัอณุหภมูิ 
(Thermometer) วดั
ขณะท าการเก็บ
ตวัอยา่ง 

3.ความเป็นกรดและ
ดา่ง (pH) 

- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวดัความเป็น
กรดและดา่งของน า้ 
(pH meter) ตามวิธี
หาคา่แบบ 
Electrometric 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ดชันีคณุภาพน า้1/ หน่วย คา่
ทาง
สถิติ 

เกณฑก์ าหนดสงูสดุ2/ตามการแบง่ 
ประเภทคณุภาพน า้ตามการใชป้ระโยชน ์

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภท
1 

ประเภท
2 

ประเภท
3 

ประเภท
4 

ประเภท
5 

4.ออกซิเจนละลาย 
(DO)2/ 

มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 

5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2. 4.0 - Azide Modificationท่ี
อณุหภมูิ 20 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 5 
วนัติดต่อกนั 

6.แบคทีเรยีกลุม่โคลิ
ฟอรม์ทัง้หมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

เอม็.พี.
เอน็/100 
มล. 

P80 ธ 5,000 20,000 - - 
Multiple Tube 
Fermentation 
Technique 

7.แบคทีเรยีกลุม่ฟี
คอลโคลิฟอรม์ 
(Fecal Coliform 
Bateria) 

เอม็.พี.
เอน็/100 
มล. 

P80 ธ 
1

,000 
4

,000 
- - 

Multiple Tube 
Fermentation 
Technique 

8.ไนเตรต (NO3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 5.0 
- Cadmium 

Reduction 
9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 0.5 
- Distillation 

Nesslerization 
10.ฟีนอล (Phenols) 

มก./ล. - ธ 0.005 
- Distillation,4-Amino 

antipyrene 
11.ทองแดง (Cu) 

มก./ล. - ธ 0.1 
- Atomic Absorption -

Direct Aspiration 
12.นิคเกิล (Ni ) 

มก./ล. - ธ 0.1 
- Atomic Absorption -

Direct Aspiration 
13.แมงกานีส (Mn) 

มก./ล. - ธ 1.0 
- Atomic Absorption -

Direct Aspiration 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ดชันีคณุภาพน า้1/ หน่วย คา่
ทาง
สถิติ 

เกณฑก์ าหนดสงูสดุ2/ตามการแบง่ 
ประเภทคณุภาพน า้ตามการใชป้ระโยชน ์

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภท
1 

ประเภท
2 

ประเภท
3 

ประเภท
4 

ประเภท
5 

14.สงักะสี (Zn) 
มก./ล. - ธ 1.0 

- Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

15.แคดเมียม (Cd) มก./ล. - ธ 0.005* 
0.05** 

- Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

16.โครเมียมชนิดเฮ๊ก
ซาวาเลน้ท ์
(Cr Hexavalent) 

มก./ล. - ธ 0.05 
- 

Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

17.ตะกั่ว (Pb) 
มก./ล. - ธ 0.05 

- Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

18.ปรอททัง้หมด 
(Total Hg) มก./ล. - ธ 0.002 

- Atomic Absorption-
Cold Vapour 
Technique 

19.สารหน ู(As) 
มก./ล. - ธ 0.01 

- Atomic Absorption -
Direct Aspiration 

20.ไซยาไนด ์
(Cyanide) 

มก./ล. - ธ 0.005 
- Pyridine-Barbituric 

Acid 
21.กมัมนัตภาพรงัสี 
Radioactivity) 
-คา่รงัสีแอลฟาAlpha) 
-คา่รงัสีเบตา(Beta) 

เบคเคอ
เรล/ล. 

- ธ 
0.1 
1.0 

- 
Low Background 
Proportional 
Counter 

22.สารฆ่าศตัรูพืชและ
สตัวช์นิด 
ท่ีมีคลอรีนทัง้หมด 
Total 
Organochlorine 
Pesticides) 

มก./ล. - ธ 0.05 

- 

Gas-
Chromatography 

 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ดชันีคณุภาพน า้1/ หน่วย คา่
ทาง
สถิติ 

เกณฑก์ าหนดสงูสดุ2/ตามการแบง่ 
ประเภทคณุภาพน า้ตามการใชป้ระโยชน ์

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภท
1 

ประเภท
2 

ประเภท
3 

ประเภท
4 

ประเภท
5 

23.ดีดีที (DDT) ไมโครกรั
ม/ล. 

- ธ 1.0 - Gas-
Chromatography 

24.บีเอชซีชนิดแอลฟ่า 
(Alpha-BHC) 

ไมโครกรั
ม/ล. 

- ธ 0.02 
- Gas-

Chromatography 
25.ดิลดรนิ (Dieldrin) ไมโครกรั

ม/ล. 
- ธ 0.1 

- Gas-
Chromatography 

26.อลัดรนิ (Aldrin) ไมโครกรั
ม/ล. 

- ธ 0.1 
- Gas-

Chromatography 
27.เฮปตาคลอรแ์ละ
เฮปตาคลออีปอกไซด ์
(Heptachor & 
Heptachlorepoxide) 

ไมโครกรั
ม/ล. 

- ธ 0.2 

- 
Gas-
Chromatography 

28.เอนดรนิ (Endrin) ไมโครกรั
ม/ล. 

- ธ 
ไมส่ามารถตรวจพบไดต้าม 
วิธีการตรวจสอบท่ีก าหนด 

- Gas-
Chromatography 

 
หมายเหตุ : 1/ ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน า้ประเภทท่ี 2-4 ส าหรบัแหล่งน า้

ประเภทท่ี 1 ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ และแหลง่น า้ประเภทท่ี 5 ไมก่ าหนดคา่ 
2/ คา่ DO เป็นเกณฑม์าตรฐานต ่าสดุ  
ธ เป็นไปตามธรรมชาต ิ
ธ’ อณุหภมูิของน า้จะตอ้งไมส่งูกวา่อณุหภมูิตามธรรมชาตเิกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น า้ท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCo3 ไม่เกินกวา่ 100 มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
** น า้ท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCo3 เกินกวา่ 100 มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
ท่ีมา : (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิ, 2537) 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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2.4 เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ 
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน) (2558)  ไดใ้ห้

ความหมายของเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ หมายถึง การบรูณาการความรูแ้ละเทคโนโลยีทางดา้น
การรับรูจ้ากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(Geographic 
Information System : GIS) และระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation Satellite 
System : GNSS) เพื่อประยกุตใ์ชง้านในดา้นตา่งๆ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ีวิทยาการ
ดา้นการรบัรูจ้ากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีส  าคญัในการศึกษาองคป์ระกอบต่างๆ บนพืน้โลก
และในชัน้บรรยากาศ เพื่อศกึษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไดโ้ดย
การเลือกใชข้อ้มลูจากดาวเทียมท่ีมีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย 
ขึน้อยูก่บัการประยกุตใ์ชใ้นแตล่ะเรือ่ง  

 
2.4.1 การรับรู้ระยะไกล 

ชเูดช โลศิร ิ(2557) การรบัรูจ้ากระยะไกล หมายถึง วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะของการ
ไดม้าซึ่งขอ้มูลของพืน้ท่ี วัตถุ และปรากฎการณ์ต่างๆ บนพืน้ผิวโลก โดยท่ีไม่มีการสัมผัสกับ
เปา้หมายโดยตรง แตอ่าศยัเครื่องรบัรูใ้นการบนัทึกพลงังานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีสะทอ้นหรอืเปล่ง
ออกมาจากแหลง่พลงังาน เช่น ดวงอาทิตยแ์ละวตัถบุนพืน้ผิวโลก  

 
2.4.1.1 ปฏิสัมพันธร์ะหว่างพลังงานกับลักษณะพืน้ผิวโลก (energy interaction 

with the Earth’s surface features) 
วตัถแุต่ละชนิดจะมีปฏิสมัพนัธข์องพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันไป โดย

ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธร์ะหวา่งโมเลกลุและอะตอมของวตัถกุบัพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าในแตล่ะช่วง
คลื่น พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศมายังพืน้ผิวโลก เกิดปฏิสัมพันธ์ 3 
ลกัษณะ คือ การสะทอ้น (reflection) การดดูกลืน (absorption) และการส่งผ่าน (transmission) 
(ชเูดช โลศิร,ิ 2557) ซึง่เป็นไปตามหลกัความสมดลุของพลงังาน ดงัสมการ 

Ei(λ) = ER(λ)+EA(λ)+ET(λ)     (1) 

Ei(λ) = พลงังานแม่เหลก็ไฟฟา้ท่ีตกกระทบผิววตัถ ุ(incident energy) 

ER(λ) = พลงังานท่ีวตัถสุะทอ้นกลบั (reflected energy) 

EA(λ) = พลงังานท่ีวตัถดุดูกลืน (absorbed energy) 

ET(λ) = พลงังานท่ีวตัถสุง่ผา่น (transmitted energy) 
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ดงันัน้ พลงังานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ ช่วงคลื่นหนึ่งท่ีตกกระทบวตัถใุดๆ จะมีค่า
เท่ากบัผลรวมของพลงังานท่ีสะทอ้น พลงังานท่ีถกูดดูกลืน และพลงังานท่ีสง่ผา่น 

 
ชูเดช โลศิริ (2557) พลังงานสะท้อนกลับ หรือค่าการสะท้อน (reflectance) 

หมายถึงอตัราส่วนระหว่างพลงังานท่ีตกกระทบบนพืน้ผิวใดๆ กบัพลงังานท่ีสะทอ้นจากพืน้ผิวนัน้ 
ค่าการสะทอ้นของวตัถชุนิดเดียวกนัจะมีความแตกต่างกันไปตามความยาวคลื่นเรียกว่า ค่าการ
สะทอ้นเชิงสเปกตรมั (spectral reflectance) โดยวตัถุแต่ละชนิดจะมีลกัษณะต่างๆ จึงสามารถ
จ าแนกวัตถุต่างๆ ออกจากันไดด้ว้ยค่าการสะท้อนเชิงคลื่นสามารถค านวณเป็นรอ้ยละ ไดด้ัง
สมการ  

ρ(λ) = ER(λ) / Ei(λ) x100     (2) 

ρ(λ) = รอ้ยละของคา่การสะทอ้นเชิงคลื่น 

ER(λ) = พลงังานสะทอ้นจากพืน้ผิววตัถ ุ

Ei(λ) = พลงังานตกกระทบจากพืน้ผิววตัถ ุ
ลกัษณะของการสะทอ้นจะขึน้อยู่กบัพืน้ผิวของวตัถุหรือความขรุขระของพืน้ผิว

วัตถุ (surface roughness) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ การสะท้อนแบบกระจกเงา (sepecular 
reflection) และการสะทอ้นแบบการกระจดักระจาย (diffuse reflection) โดยพลงังานท่ีตกกระทบ
บนพืน้ผิวท่ีราบเรยีบแบบกระจกจะสะทอ้นกลบัไปมากกวา่พลงังานท่ีตกกะทบบนพืน้ผิวท่ีขรุขระ 

 
2.4.1.2 การสะท้อนเชิงสเปกตรัมของพืชพรรณ ดิน และน ้ า (spectral 

reflectance of vegetation, soil, and water) 
ชูเดช โลศิริ (2557) วัตถุต่างๆ ท่ีปกคลุมพืน้ผิวโลก จะมีปฏิสัมพันธ์กับคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าในการสะท้อน การดูดกลืน และการส่งผ่านพลังงานท่ีแตกต่างกัน จากสมบัติ
ดงักล่าวจะสามารถจ าแนกวตัถชุนิดต่างๆ ออกจากไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ พืชพรรณ (vegetation) 
ดิน (soil) และน า้ (water)  

1) พืชพรรณ มีลกัษณะบ่งชีเ้ชิงสเปกตรมั (Spectral signature) เป็นแบบยอด
เขาและหุบเขา (peak and valley) คือมีลกัษณะขึน้ๆ ลงๆ ตามการสะทอ้นและการดดูกลืนคลื่น
พลังงานในช่วงคลื่นต่างๆ ในกลุ่มช่วงคลื่นท่ีตามองเห็นเสน้กราฟจะลดต ่าลง เม่ือพืชดูดกลืน
พลงังานเอาไวม้ากโดยรงควตัถุในใบพืช (leaf pigments) กล่าวคือ คลอโรฟิลลใ์นใบพืชดดูกลืน
พลงังานเพื่อสงัเคราะหแ์สง การดดูกลืนจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงคลื่นท่ีตามองเห็น จะขึน้อยู่กับ
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ลกัษณะโครงสรา้งภายในของพืช คลื่นท่ีตามองเห็นสีน า้เงิน (0.45um) และคล่ืนท่ีตามองเห็นสีแดง 
(0.67um) ถกูดดูกลืนมากท่ีสดุ และมีการสะทอ้นสงูสดุในช่วงคลื่นตามองเห็นสีเขียว (0.54um) จึง
ท าใหเ้ห็นในพืชท่ีมีสขุภาพสมบรูณเ์ป็นสีเขียว  

2) ดิน ส่วนใหญ่มีองคป์ระกอบหลกั คือ ออกซิเจน ซิลิกอน และอะลมูิเนียม และ
มีองคป์ระกอบรองท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น เหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียว โพแทสเซียม 
และธาตอ่ืุนๆ ปฏิสมัพนัธข์องดินจะมีค่าการสะทอ้นสงูกว่าน า้และพืช มีลกัษณะบง่ชีเ้ชิงสเปกตรมั
จะมีลกัษณะขึน้ๆ ลงๆ แตมี่ความแตกตา่งกนัไมม่ากเหมือนกราฟของพืช ดินมีคา่การสะทอ้นต ่าใน
กลุม่คลื่นท่ีตามองเห็นสีน า้เงิน-เขียว ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ลกัษณะการสะทอ้นของดิน ไดแ้ก่ ความชืน้ใน
ดิน องคป์ระกอบและความขรุขระของเนือ้ดิน ปริมาณสนิมเหล็กและสารอินทรีย ์สีของดิน และ
ปรมิาณพืชปกคลมุดิน 

3) น า้ เม่ือเปรียบเทียบค่าการสะทอ้นแสงของน า้กบัสิ่งปกคลมุประเภทอ่ืน น า้มี
คา่การสะทอ้นต ่ากว่าในทกุช่วงคลื่น เพราะน า้เป็นของเหลวและสามารถดดูกลืนพลงังานเอาไวไ้ด้
สงู มีลกัษณะบง่ชีเ้ชิงสเปกตรมัของน า้ในช่วงคลื่นตา่งๆ จะพบวา่ คา่การสะทอ้นของน า้ถกูดดูกลืน
มากขึน้เม่ือคลื่นมีขนาดความยาวคลื่นมาก น า้มกัจะสะทอ้นค่าสงูสดุในกลุ่มคลื่นตามองเห็นท่ีมี
ขนาดนอ้ยกว่า 0.6 um และถูกดูดกลืนมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล ้สัน้ และกลาง 
และช่วงคลื่นไมโครเวฟ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสะท้อนของน ้า เช่น ระดับความตืน้ -ลึก และสิ่ง
แขวนลอยท่ีปะปนในน า้ 

 
2.4.1.3 ดาวเทยีม (satellite) 

ดาวเทียม เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ สามารถโคจรรอบโลกโดยอาศยัแรง
ดงึดดูของโลก สง่ผลใหโ้คจรไดใ้นลกัษณะเดียวกบัท่ีดวงจนัทรโ์คจรรอบโลก หรอืโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย ์โดยมีอปุกรณท่ี์เก็บรวบรวมขอ้มลูกบัอวกาศและถ่ายทอดมายงัโลกได้ โดยส่วนใหญ่แลว้
ดาวเทียมถกูประดิษฐ์ขึน้มาเพื่อใชใ้นพนัธกิจตา่งๆ มากมาย ไดแ้ก่ ดา้นการทหาร การสื่อสาร การ
พยากรณอ์ากาศ การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์การส ารวจทางธรณีวิทยา และการศกึษาทางอวกาศ (ชู
เดช โลศิร,ิ 2557; ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน), 2558) 
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2.4.1.4 ดาวเทยีม Landsat 8 
ดาวเทียม LANDSAT 8 เป็นดาวเทียมส ารวจทรพัยากรท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหาร

จัดการของ USGS โดยถูกปล่อยขึน้สู่วงโคจรเม่ือปี 2556 โคจรสูงเหนือพืน้โลกประมาณ 705 
กิโลเมตร ไดมี้ระบบบนัทึกภาพท่ีพฒันาใหม ่ประกอบดว้ย Operational Land Imager (OLI) และ 
Thermal Infrared Sensor (TIRS) (U.S. Geological Survey, 2018) รายละเอียดดงัตาราง 2  

 
ตาราง 2 รายละเอียดช่วงคลื่นของดาวเทียม Landsat 8 

 

ช่วงคล่ืน ความยาวคล่ืน 
(ไมโครเมตร) 

รายละเอียดภาพ 
(เมตร) 

Band 1 : Coastal Aerosol 0.43-0.45 30 
Band 2 : Blue 0.45-0.51 30 
Band 3 : Green 0.53-0.59 30 
Band 4 : Red 0.64-0.67 30 
Band 5 : Near Infrared (NIR) 0.85-0.88 30 
Band 6 : Short Wave Infrared (SWIR) 1 1.57-1.65 30 
Band 7 : Short Wave Infrared (SWIR) 2 2.11-2.29 30 
Band 8 : Panchromatic 0.50-0.68 15 
Band 9 : Cirrus 1.36-1.38 30 
Band 10 : Thermal Infrared (TIRS) 1 10.60-11.19 100 
Band 11 : Thermal Infrared (TIRS) 2 11.50-12.51 100 

 
ท่ีมา : (ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน), 2560) 
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2.4.2 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(Geographic Information System : GIS) คือ ระบบใน

การจัดการข้อมูล เชิ งพื ้น ท่ี  (spatial data) และข้อมูล เชิ งบ รรยาย  (attribute data) ท่ี มี
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มลู น าเขา้ขอ้มลู ปรบัแกข้อ้มลูได ้สามารถจดัการขอ้มลูอย่าง
เป็นระเบียบ เพื่อการวิเคราะหข์อ้มูล และแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่างๆ ได ้เช่น แผนท่ี รูปภาพ 
กราฟ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน (สพุรรณิกา โกยสนิ, 2557; สเุพชร จิรขจรกลุ, 2555) 

 
2.4.2.1 องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

องคป์ระกอบของ GIS ประกอบดว้ย 5 สว่นหลกัๆ ไดแ้ก่  
1) ฮารด์แวร์ (hardware) คือ คอมพิวเตอร ์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั GIS ช่วยในการน าเขา้ขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลู แสดงผลขอ้มลูทัง้ในรูปแบบ digital 
และ hard copy  

2) ซอฟต์แวร ์(software) คือ ชุดค าสั่ งส  าเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล 
รวมทัง้การน าเขา้ขอ้มลู การปรบัแกข้อ้มลู การสืบคน้ขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอ
ขอ้มลู ช่ือซอฟตแ์วรต์า่งๆ  

3) ขอ้มลู (data) คือ รายละเอียดของสิ่งตา่งๆ ท่ีจะถกูเก็บรวบรวมในรูปแบบของ
ฐานขอ้มลู หรอืแฟ้มขอ้มลูท่ีสามารถเช่ือมโยงหรอือา้งอิงต าปหน่งทางภมูิศาสตรไ์ด ้

4) บุคลากร (people) คือ บุคคลท่ีปฏิบตัิงานในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ GIS 
ทัง้หมด เช่น ผูน้  าเขา้ขอ้มลู ผูว้ิเคราะหข์อ้มลู ผูบ้รหิาร ผูท้  าแผนท่ี ผูบ้  ารุงรกัษา ผูเ้ขียนโปรแกรม 
รวมถึงผูใ้ชง้านดว้ย 

5) วิธีการ (method) คือ การก าหนดขั้นตอนการท างานดว้ยระบบ GIS ให้ได้
ผลลพัธต์ามท่ีตอ้งการ นอกจากนีย้งัรวมถึงวิธีการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีน า GIS ไปใชจ้ดัการกับ
ขอ้มลู หรอืวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ใหแ้ก่หน่วยงานนัน้ๆ 

 
2.4.2.2 การประมาณค่าข้อมูลเชิงพืน้ที ่(Interpolation)  

การประมาณคา่ขอ้มลูเชิงพืน้ท่ี เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพืน้ท่ีท่ีมีคา่เลขประจ า
พิกัด ได้แก่  Digital Number, Pixel Value และ Z Value เป็นต้น  การประมาณค่าเชิงพื ้น ท่ี 
(Interpolation) เป็นการพยากรณ์ คาดการณ์ หรือท านายค่าให้กับจุดภาพ (Pixel) ในข้อมูล
ราสเตอร ์(Raster) จากขอ้มูลจุดตวัอย่างท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การท างานของการประมาณค่า เชิง
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พืน้ท่ีเกิดจากการค านวณลกัษณะการกระจายตวัของขอ้มลูในพืน้ท่ีศกึษาท่ีสมัพนัธก์นั หรอืผลท่ีได้
มีควาใกลเ้คียงและมีแนวโนม้เป็นลกัษณะเดียวกนั (สเุพชร จิรขจรกลุ, 2555) 

 
2.4.2.2.1 ระยะทางกลับโดยน า้หนัก (Inverse Distance Weighted : IDW) 

เป็นการประมาณคา่ขอ้มลู โดยค านวณค่าจากจดุตวัอย่างแตล่ะจดุกบัระยะทาง
และจดุท่ีตอ้งการประมาณคา่ท่ีอยู่ใกลจ้ดุตวัอย่าง กลา่วคือ ถา้จดุตวัอยา่งมีคา่มากผลกระทบของ
คา่มากจะกระจายไกลออกไป แตถ่า้จดุตวัอย่างมีคา่นอ้ยผลกระทบของคา่นอ้ยจะกระจายนอ้ยลง 
วิธี IDW เหมาะส าหรบัการใชม้ลูท่ีอา้งอิงกบัระยะทาง (สเุพชร จิรขจรกลุ, 2555) 
 
2.5 การวิเคราะหส์หสัมพนัธ ์(Correlation Analysis) 

สหสมัพนัธ ์(Correlation) เป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป 
เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรมีมากน้อยเพียงใด โดยวัดจากค่า “สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient)” ในการแปลผลนัน้จะเห็นถึงความสมัพนัธ ์ความสอดคลอ้ง 
การแปรผนั ซึง่จะท าใหท้ราบวา่ตวัแปรใดเป็นเหตเุป็นผล ในทางสถิติคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธจ์ะ
แทนดว้ยสญัลกัษณ์ r โดยค่าท่ีใชว้ดัขนาดของความสมัพนัธร์ะหว่างสองตวัแปร การบอกระดบั
หรอืขนาดของความสมัพนัธจ์ะใชต้วัเลขของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์หากมีคา่เขา้ใกล ้-1 หรอื 1 
แสดงถึงการมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู แตถ่า้มีคา่เขา้ใกล ้0 แสดงถึงการมีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย (ไกรศกัดิ์ เกษร, 2564) ส  าหรบัการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์
โดยทั่วไปอาจใชเ้กณฑด์งันี ้

 

คา่ r ระดบัความสมัพนัธ ์
0.70 – 1.00 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก 
0.40 – 0.69 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
0.30 - 0.39 มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
0.20 – 0.29 มีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ย 
0.01 – 0.19 มีความสมัพนัธก์นัในระดบันอ้ยมาก 

0 ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 
ท่ีมา : ไกรศกัดิ ์เกษร (2564) 
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2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคุณภาพน ้า  สารปนเป้ือน การหา
ความสมัพนัธ ์และการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ดว้ยเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ โดยผูว้ิจยั
ไดเ้รยีบเรยีงงานวิจยับางสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง จากปีปัจจบุนัจนถึงอดีต   

ทิฆมัพร ทิพยร์องพล, ดนัย ทิพยม์ณี, รวี รตันาคม, และ สิริวรรณ รวมแกว้ (2562) ได้
ศึกษาการประยุกต์ใช้ขอ้มูลการรบัรูร้ะยะไกลในการจ าแนกแนวปะการงั กรณีศึกษา : เกาะ
กระดาน และเกาะไหง จงัหวดัตรงั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อจ าแนกแนวปะการงับรเิวณเกาะกระดาน
และเกาะไหง โดยใชข้อ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และศกึษาเทคนิคการจ าแนกขอ้มลูภาพ
ท่ีเหมาะสมส าหรบัการจ าแนกแนวปะการงั โดยเลือกช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 
(Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) และ ช่วงคลื่น 4 (Red) มาปรบัแกค้วามคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
(Geometric Correction) โดยการก าหนดจุดควบคุมภาคพืน้ดิน (GCP) จากนั้นแปลงค่าตวัเลข
ดิจิตอล (DN) และน ามาปรบัแกค้วามถกูตอ้งเชิงบรรยากาศ (Atmospheric Correction) จ าแนก
ขอ้มูลปะการงั โดยใช้วิธีแบบก ากับดูแล (Supervised Classification) ด้วยเทคนิคแบบความ
น่าจะเป็นสงูสดุ (MLC) และการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะห่างต ่าสดุ (MDC) จ าแนกออกเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ ปะการงัมีชีวิต ปะการงัไม่มีชีวิต ทราย และน า้ทะเล น าประเมินความถกูตอ้งของ
การจ าแนก MLC และ MDC กับการส ารวจภาคสนาม เพื่อดูความ มีค่าความถูกตอ้งโดยรวม 
(Overall Accuracy) และเปรียบเทียบผลการจ าแนก พบว่า การจ าแนกข้อมูลปะการงัเกาะ
กระดาน ดว้ยวิธี MLC ของน า้ ทราย ปะการงัตาย ปะการงัเป็น มีคา่ 18.97, 1.05, 0.41 และ 0.02 
ตร.กม. ตามล าดบั ส่วนวิธี MDC 18.62, 0.72, 0.23 และ 0.81 ตร.กม. ตามล าดบั การจ าแนก
ขอ้มลูปะการงัเกาะไหง ดว้ยวิธี MLC ของน า้ ทราย ปะการงัตาย ปะการงัเป็น มีค่า 18.97, 1.05, 
0.41 และ 0.02 ตร.กม. ตามล าดับ ส่วนวิธี MDC มีค่า 13.99, 2.21, 1.2 และ 0.94 ตร.กม. 
ตามล าดบั ตรวจสอบความถกูตอ้งของการจ าแนก เกาะกระดานดว้ยเทคนิค MLC และ MDC มี
คา่ความถกูตอ้งรวม รอ้ยละ 55.5 และ 42.85 ตามล าดบั คา่สมัประสิทธ์ิแคปปาเท่ากบั 0.41 และ 
0.23 ตามล าดบั ส่วนเกาะไหงดว้ยเทคนิค MLC และ MDC มีค่าความถกูตอ้งรวม รอ้ยละ 57.14 
และ 94.44 ตามล าดบั คา่สมัประสทิธ์ิแคปปาเท่ากบั 0.38 และ 0.92 ตามล าดบั 

นลพรรณ ด าคงแสง, ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล, ดนัย ทิพยม์ณี, รวี รตันาคม, และ สิริวรรณ 
รวมแกว้ (2562) ไดศ้ึกษาการประยกุตใ์ชภ้าพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินคณุภาพน า้ทะเลชายฝ่ัง 
บริเวณอ่าวพังงา จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อประมาณค่าคุณภาพน า้ทะเลเชิงพืน้ท่ี
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บริเวณชายฝ่ังอ่าวพังงาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คณุภาพน า้ทะเลกับขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 พารามิเตอรท่ี์ใช ้ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล ์เอ 
(Chl a), ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (TN), ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด (TP) และออกซิเจนท่ีละลาย
ในน ้า (DO) มาประมาณค่าคุณภาพน ้าทะเลเชิงพื ้นท่ี ด้วยวิธี Inverse Distance Weighted 
(IDW) น าคา่คณุภาพน า้ทะเลกบัภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 มาหาความสมัพนัธ ์โดยใชค้า่การ
สะทอ้นของภาพดาวเทียมช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) 
และช่วงคลื่น 4 (Red) วิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) พบว่า การ
ประมาณค่าคณุภาพน า้ทะเลเชิงพืน้ท่ีดว้ยวิธี IDW มีปรมิาณคลอโรฟิลล ์เอ มีค่ามากท่ีสดุบรเิวณ
ปากคลองโสมและคลองกะไหล คือ 0.0001584 mg/ml และต ่าสดุ 0.0000067 mg/ml ปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมด มีคา่มากท่ีสดุบรเิวณปากคลองบอ่แสนและคลองมะลุย่ คือ 0.14299 mg/l และ
ต ่าสดุ 0.00700 mg/l ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด มีค่ามากท่ีบรเิวณเกาะหมากนอ้ยและเขตพืน้ท่ี
จงัหวดักระบี่ 0.04099 mg/l และต ่าสดุ 0.00400 mg/l และค่าออกซิเจนท่ีละลายน า้ มีค่ามากสดุ
บรเิวณเกาะหมากนอ้ยและเขตพืน้ท่ีจงัหวดักระบี่ คือ 147.799% และต ่าสดุ 124.601% ส่วนการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน ้าทะเลและข้อมูลดาวเทียม Landsat 8 ปริมาณ
คลอโรฟิลล ์เอ และค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืน 2 มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ สูงสุดท่ี 0.739 
รองลงมา คือ ช่วงคล่ืน 3, 1, 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับ 0.727, 0.688 และ 0.474 
ตามล าดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืน 2 มีค่าสมัประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจ สงูสดุท่ี 0.085 รองลงมา คือ ช่วงคล่ืน 3, 1, 4 คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสนิใจเท่ากบั 0.036, 
0.013 และ 0.005 ตามล าดบั ปรมิาณฟอสฟอรสัทัง้หมด และค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืน 2 มีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ สูงสุดท่ี 0.305 รองลงมา คือ ช่วงคล่ืน 1, 3, 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตดัสินใจเท่ากบั 0.266, 0.111 และ 0.006 ปรมิาณออกซิเจนท่ีละลายน า้ และค่าการสะทอ้นของ
ช่วงคล่ืน 1 มีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ สูงสุดท่ี 0.126 รองลงมา คือ ช่วงคล่ืน 2, 4, 3 ค่า
สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจเท่ากบั 0.114, 0.035 และ 0.0107 ตามล าดบั 

วจันันท ์มัตติทานนท ์และ ฉัตรริกา บุญส่ง (2561) ไดศ้ึกษาการประยุกตใ์ชภ้าพถ่าย
ดาวเทียม Landsat ในการสรา้งแบบจ าลองความขุ่น กรณีศึกษา : เข่ือนท่าทุ่งนา จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งแบบจ าลองความขุ่นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
และเพื่อติดตามปัญหาทางด้านความขุ่นของน ้าท่ีส่งผลต่อคุณภาพน ้าในเข่ือน โดยการเก็บ
ตวัอย่างน า้ 30 จดุ จากนัน้วิเคราะหค์า่ความขุ่นท่ีไดจ้ากการลงภาคสนาม และน าขอ้มลูภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 7 และ Landsat 8 มาแปลงเป็นค่า Reflectance ใช้ช่วงคลื่นท่ีตามองเห็น 
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พบว่า ช่วงคลื่นสีน า้เงิน เป็นช่วงคลื่นท่ีแสดงขอ้มลูในน า้ดีท่ีสดุ โดยเลือกใชค้่า Reflectance ช่วง
คลื่นสีน า้เงินและค่าความขุ่น มาสรา้งกราฟและแบบจ าลอง ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจัดท า
แบบจ าลองความขุน่ โดยน าคา่จากการวิเคราะหต์วัอยา่งน า้กบัคา่ Reflectance วิเคราะหด์ว้ยการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (linear regression) โดยภาพดาวเทียม Landsat 7 ได้สมการของ
แบบจ าลองคือ y = 2.7906x + 1.5411 และภาพดาวเทียม Landsat 8 ไดส้มการของแบบจ าลอง
คือ y = 114451x - 15563 พบว่า ภาพดาวเทียม Landsat 7 มีความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความขุ่น
ของน า้ และค่า Reflectance มีค่ารอ้ยละ 45.2 ส่วนภาพดาวเทียม Landsat 8 มีความสมัพันธ์
ระหวา่งคา่ความขุน่ของน า้ และคา่ Reflectance มีคา่รอ้ยละ 40.8  

ชตุิมา ศรียาภรณ ์และ สชุาติ เชิงทอง (2556) ไดศ้ึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกต่อปริมาณน า้ท่า ตะกอนแขวนลอย 
และคณุภาพน า้บางประการในคลองศก จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 5 ประเภท ในอุทยานแห่งชาติเขาสกในช่วงเวลา 10 ปี และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน า้ท่า ตะกอน
แขวนลอยและคณุภาพน า้ในคลองศก โดยใชข้อ้มลูภาพดาวเทียม Landsat 5 ปี พ.ศ.2543 และ 
2552 ท าการแปลการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน เป็น 5 ประเภท คือ พืน้ท่ีป่าไม ้พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ี
แหล่งน า้ พืน้ท่ีรกรา้งว่างเปล่า และพืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยั มาเปรยีบเทียบต าแหน่งการเปลี่ยนแปลงการ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดินดว้ยวิธี Change Detection จากนั้นวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ปริมาณน า้ฝน กับ
น า้ท่าในช่วงน า้หลากและน า้แลง้ โดยการเก็บคณุภาพน า้ คือ ความเป็นด่างของน า้ (alkalinity), 
DO, BOD, ความขุ่นปริมาณสารอาหารไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน วิเคราะห์
ความสมัพนัธข์องการใชป้ระโยชนท่ี์ดินท่ีมีผลตอ่ปรมิาณน า้ท่า ตะกอนแขวนลอย และคณุภาพน า้
บางประการ พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 5 ประเภท ในเขตอทุยานแห่งชาติเขา
สก ปี พ.ศ.2543 และ 2552 ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าไม ้ลดลงรอ้ยละ 2.76 พืน้ท่ีเกษตร พืน้ท่ีแหล่ง
น า้ พืน้ท่ีรกรา้งว่างเปล่า พืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.57, 1.04, 0.15 และ 0.01 ตามล าดบั 
จากการลดลงของพืน้ท่ีป่า สง่ผลตอ่ปรมิาณน า้ท่า ซึง่มีความสมัพนัธก์บัปรมิาณการไหลของน า้ ซึง่
การใชป้ระโยชนท่ี์ดินมีผลต่อลกัษณะการหลากของน า้ท่า และยังมีอิทธิพลต่อปริมาณตะกอน
แขวนลอย 

ชยัพฤกษ ์วงศส์วุรรณ (2553) ไดศ้กึษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม และแนวโนม้ผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึน้ต่อพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณปากแม่น า้แม่กลอง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มจากกิจกรรมต่างๆ ในพืน้ท่ีบรเิวณชายฝ่ังทะเลปากน า้แม่กลอง และวิเคราะหค์ณุภาพ
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สิ่งแวดลอ้มระหว่างพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลปากแม่น า้ตะวันออกและตะวันตก ท่ีไดร้บัอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอ้ม โดยศึกษาคุณภาพน า้ทะเลชายฝ่ัง 9 พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ DO, BOD, ไนเตรทและไน
ไตรท์-ไนโตรเจน, ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั, อุณหภูมิ, ความโปร่งใส, ค่าวความเป็นกรด -เบส, สาร
แขวนลอย, ความเค็ม และศกึษาคณุภาพดินตะกอน ไดแ้ก่ ปรมิาณอินทรียสารในตะกอนดินและ
องคป์ระกอบอนุภาคตะกอนดิน วิเคราะหใ์นหอ้งทดลอง พบว่า คณุภาพน า้ทะเลชายฝ่ัง บรเิวณ
ปากน า้ มีคา่ DO ในฤดแูลง้ต ่ากว่าคา่มาตรฐาน (3.84 มิลลิกรมัตอ่ลิตร) และปรมิาณไนเตรทและ
ไนไตรท-์ไนโตรเจนสงูสดุ (3.27 มิลลิกรมัตอ่ลิตร) ส  าหรบัปากแม่น า้ตะวนัตกและตะวนัออก มีการ
เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฤดูกาล ทิศทางกระแสน ้าทะเล พบว่า ในฤดูแล้ง 
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั, ไนเตรทและไนไตรท-์ไนโตรเจน, BOD มีแนวโนม้สงูกว่าในฤดฝูน ในฤดแูลง้
ชายฝ่ังตะวันออก พบปรากฏการณ์แม่น ้าเปลี่ยนสี ท่ีไดจ้ากปริมาณสารอาหารท่ีค่อนขา้งสูง 
คุณภาพดินตะกอนฝ่ังตะวนัตก เป็นตะกอนชนิด ดินร่วนปนทราย และปริมาณของอินทรียสาร
คอ่นขา้งสงูกวา่ตะวนัออก 

ชุตินธร มลูทองนอ้ย และ จ าลอง อรุณเลิศอารีย ์(2551) ไดศ้ึกษา คณุภาพน า้และการ
ปนเป้ือนของโลหะหนกัในน า้ผิวดินของหว้ยแม่ตาว จงัหวดัตาก มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาคณุภาพ
น า้ผิวดินในล าน า้ห้วยแม่ตาว และศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนักในแหล่งน ้า เพื่อให้ทราบถึง
คณุภาพน า้และสภาวะการปนเป้ือนในล าน า้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การใชป้ระโยชนแ์ละระบบนิเวศทาง
น า้ โดยเก็บตวัอย่างน า้ผิวดินท่ีไหลผา่นเหมืองสงักะสีและพืน้ท่ีใกลเ้คียง เก็บตวัอยา่งน า้ 2 ช่วงฤด ู
คือ ช่วงฤดรูอ้น (กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม) และช่วงฤดฝูน (มิถุนายน – กันยายน) เป็นจ านวน 8 
จุด และท าการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน า้ 12 พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ อุณหภูมิ, ความเป็นกรด-ด่าง, 
ความขุ่น, ค่าการน าไฟฟ้า, ออกซิเจนละลายน ้า (DO), ซีโอดี (COD), ความกระด้าง, ของแข็ง
ละลายน า้ทัง้หมด (TDS), ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (TSS), แคดเมียม, สงักะสี และตะกั่ว ซึง่ในฤดู
รอ้นในน า้ผิวดินมีปริมาณแคดเมียมเหนือเหมืองสังกะสีมีค่า 0.005 มิลลิกรมัต่อลิตร ปริมาณ
แคดเมียมระหว่างเหมืองสงักะสีมีค่า 0.005-0.006 มิลลิกรมัต่อลิตร ส่วนสงักะสีกบัตะกั่วมีค่าต ่า
กว่ามาตรฐาน ส่วนในฤดฝูน มีการปนเป้ือนแคดเมียมในน า้ผิวดินเหนือเหมืองสงักะสี และช่วงท่ี
ไหลผ่านเหมือง มีปรมิาณแคดเมียมในน า้สงูกว่าในช่วงฤดรูอ้น แต่ยงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน า้ผิว
ดินประเภท 3 เพื่อการเกษตรกรรม ส่วนปริมาณสงักะสีและตะกั่วมีการปนเป้ือนตลอด แต่อยู่ใน
เกณฑ ์มีการปนเป้ือนในน า้ผิวดินสงูในช่วงฤดฝูนพบประมาณตะกั่วปนเป้ือนในน า้เกินมาตรฐาน 
ในบรเิวณบา้นพะเด๊ะและบา้นใหม ่ในฤดฝูนมีการปนเป้ือนโลหะหนกัสูงเพราะเป็นช่วงท่ีมีปรมิาณ
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น า้มาก มีผลตอ่การชะลา้งและฟุ้งกระจาย การแพรก่ระจายของโลหะหนกัสง่ผลตอ่การกระจายตวั
และสะสมในพืน้ท่ีขา้งเคียง 

Hashim Ali Hasab, Hussain A.Jawad, Hayder Dibs, Hussain Musa Hussain, และ 
Nadhir Al-Ansari (2020) ไดศ้กึษาการประเมินพารามิเตอรค์ณุภาพน า้ในพืน้ท่ีลุม่ทางตอนใตข้อง
อิรกัโดยการส ารวจระยะไกลและ gis โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ข้อมูลระยะไกลของภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 กบัขอ้มลูการค านวณทางคณิตศาสตรเ์พื่อตรวจสอบ ประเมินและจดัท าแผน
ท่ีการกระจายของความเค็ม, SO4 และ CaCO3 ในพืน้ท่ีลุม่ Al-Hawizeh ทางตอนใตข้องอิรกั ในปี 
2017 ใน 2 ฤดกูาล โดยใชข้อ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ท านายการกระจายเชิงพืน้ท่ีของ
ความเค็ม, SO4 และ CaCO3 เพื่อพัฒนาความเค็มและสูตรทางคณิตศาสตรข์องแร่ พบว่าการ
ประเมินคา่ความเค็ม, SO4 และ CaCO3 มีค่าต ่าสดุในฤดหูนาว และมีคา่สงูสดุในฤด ูautumn ได้
คา่สหสมัพนัธ ์(R2) ท่ีไดก้บัคา่จรงิและคา่ท่ีไดจ้ากการค านวณ มีค่าความเค็ม, SO4 และ CaCO3 
ของทัง้ 2 ฤด ูมีคา่ 0.95, 0.96 และ 0.92 ตามล าดบั  

Michelle V. Japitana และ Marlowe Edgar C.Burce (2019) ไดศ้ึกษาการใชภ้าพถ่าย
ดาวเทียมดว้ยเทคนิค RS ส าหรบัการประมาณคา่คณุภาพน า้ผิวดิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อทดสอบ
ศกัยภาพของภาพ Landsat 8 รว่มกบัการตรวจวดัภาคสนามเพื่อท านายดชันีคณุภาพน า้ในการหา
แบบจ าลองการถดถอยตอ้งใชข้อ้มูล Landsat 8 ก่อน process และหลงั process โดยใชข้อ้มูล
คณุภาพน า้ เช่น pH, DO, TDS, TSS, BOD, ความขุ่น และการน าไฟฟ้า การน าเขา้ภาพถ่ายไดมี้
การปรบัแกเ้ชิงรงัสีดว้ยวิธีการ FLAASH และวตัถุสีด  า (DOS) เพื่อเปรียบเทียบแถบการสะทอ้น
ของพืน้ผิว (SR) SR band ไดร้บัจากการใช ้FLAASH และ DOS, ดชันีน า้, Band Ratio และการ
วิเคราะห์ PCA พบว่า การถดถอยแทนท่ี R2 ดว้ยค่า คุณภาพน ้าท่ี TSS และ การน าไฟฟ้า ท่ี 
60.1% และ 67.7% ตามล าดบั สว่นแบบจ าลองการถดถอยของ pH, BOD, TSS, DO และการน า
ไฟฟา้ มีความส าคญักบั SR band ตอ่การใช ้DOS  

Edon MALIQI และ Petar PENEV (2019) ไดศ้ึกษาการติดตามน า้ผิวดินเชิงพืน้ท่ีและ
ประเมินดว้ยเทคนิคทางธรณีวิทยาและไม่ใช่ทางธรณีวิทยา ดว้ย GIS โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 
ก าหนดระดบัความเขม้ขน้ตามดชันี เช่น MI และ HPI ในแม่น า้ชิตนิกา พฒันา GIS ใหเ้หมาะสม 
ซึ่งเป็นขอ้มลูเชิงพืน้ท่ีและไม่ใช่เชิงพืน้ท่ีของการติดตามน า้ผิวดิน ใชเ้ทคนิคท่ีไม่ใช่ทางธรณีวิทยา 
ตรวจสอบคณุภาพน า้ผิวดิน วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างธรณีวิทยาและไม่ใช่ธรณีวิทยา และ
ความสมัพันธข์องเวลาระหว่างการติดตาม จากนัน้จัดท าแผนท่ีน า้ผิวดิน  การตรวจวดัท่ีซิตนิกา
กระจายไปทั่ว แผนท่ีมลพิษใชว้ิธีทางธรณีวิทยา และไม่ใช่ทางธรณีวิทยา ค่าของมลพิษแต่ละ
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ช่วงเวลาตา่งกนั สว่นใหญ่ทางเหนือของซตินิกา จะปนเป้ือนโลหะหนกั (HPI) มีคา่ตัง้แต ่50-85 ใน
เดือนพฤษภาคม มีค่า 125-265 ในเดือนมิถุนายน มีค่า 320–535 ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็
ตาม ดชันีโลหะ (MI) มีค่า 0.60-2.05 ในเดือนพฤษภาคม, มิถนุายน และกรกฎาคม แบบจ าลอง
ทางสถิติส  าหรบัเทคนิคทางธรณีวิทยาและไม่ใช่ทางธรณีวิทยาให้เหมาะสมท่ีสุด ส าหรบัดัชนี
มลพิษและการประมาณค่าท่ีดีท่ีสดุของ MSE, MAD, RMSE, MAE และ MAPE แบบจ าลองทาง
สถิติแสดงใหเ้ห็นวา่การประมาณคา่ของ Kriging เหมาะสม เน่ืองจากมีคา่ต ่าสดุของ MSE, MAD, 
RMSE, MAE และ MAPE การศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ าลองนี ้เช่น สหสมัพนัธแ์ละการถดถอย 
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของช่วงเวลาและดัชนีมลพิษ ผลลัพธ์ท่ีไดจ้ากการท าแผนท่ีราสเตอร ์
(ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี 15 เมตร) แสดงถึงการกระจายเชิงพืน้ท่ีของมลพิษทางน า้ผิวดิน เป็นผล
จากกระบวนการของเวลา 

B. K. Nath และคนอ่ืน ๆ (2018) ไดศ้ึกษาการประเมินผลกระทบของการปนเป้ือนสาร
หนนู า้ใตด้ิน จากแผนท่ี GIS และสารโลหะหนกัอ่ืนๆ ปนเป้ือนในแม่น า้พรหมบตุร ในการประเมิน
คณุภาพน า้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตด้ินท่ีดื่มได้ ในการผสมผสาน GIS 
และธรณีเคมี ในการตดัสนิการปนเป้ือนน า้ใตด้ินจากสารหนแูละสารโลหะหนกัอ่ืนๆ ในเมืองอสัสมั 
ประเทศอินเดีย ในการพฒันาแผนท่ีการกระจายและความสมัพนัธใ์นการวิเคราะห ์ใชปั้จจยัเชิง
พืน้ท่ีในการประมาณคา่แบบ IDW และความสมัพนัธร์ะหวา่งการปนเป้ือนสารหนใูนน า้ใตด้ิน จาก
ขอ้มลูความลึกและค่า pH พบว่าในการกระจายของสารหนูและสารโลหะหนกั จากขอ้มลูจดุเก็บ
ตวัอย่าง พบสารหนมีูค่า 352.56 ppb. ท่ีเกินค่ามาตรฐาน ตะกั่วมีค่า 0.01-0.25 ppb. เหล็กมีค่า 
0.02-55.63 ppb. ทองแดงมีค่า 0-0.24 ppb. สงักะสีมีค่า 0-31.86 ppb. แมงกานีสมีค่า 0-4.54 
ppb. และความสมัพนัธข์องสารหนกูบัสารท่ีปนเป้ือนอ่ืนๆ พบ เหล็ก, แมงกานีส, ตะกั่ว, ทองแดง 
และสงักะสี มีคา่ 0.92, 0.95, 0.03, 0.02 และ 0.13 ตามล าดบั คา่ความสมัพนัธข์องสารหนกูบัคา่ 
pH น ้าใต้ดิน มีค่า 0.72 พื ้นท่ีท่ีพบค่าสารหนูปนเป้ือนน ้าใต้ดินเกิ นมาตรฐาน ได้แก่ เมือง 
Lakhimpur ( 243 ppb) , Sonitpur (202 ppb) , Nagaon ( 163 ppb) , Udalguri (123 ppb) , 
Darrang (115 ppb), Baksa (101 ppb), Dhemaji (83 ppb) และ Tinsukia (78 ppb) 

Amna Butt, Rabia Shabbir, Sheikh Saeed Ahmad, และ Neelam Aziz (2015) ได้
ศึกษาการวิเคราะหแ์ละการจัดท าแผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยใช ้Remote 
Sensing และ GIS กรณีศึกษา ลุ่มน า้ เมืองอิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน โดยมีวตัถปุระสงคใ์น
การศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน โดยใชข้อ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat5 และ 
SPOT 5 ปี 2535 และ 2555 โดยการใชข้อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมมา จากนัน้ท าการปรบัแกข้อ้มลูภาพ 
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จ าแนกขอ้มลู และการประเมินความถกูตอ้งของขอ้มลู พบว่า การจ าแนกการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชนท่ี์ดิน ปี 2535 และ 2555 มีคา่ความถกูตอ้งรวมในการจ าแนก ได ้95.32% และ 95.13% 
ตามล าดบั และค่า Kappa รอ้ยละ 0.9237 และ 0.9070 ตามล าดบั ในการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชนท่ี์ดินในพืน้ท่ีลุม่น า้ ประเภทท่ีมีพืน้ท่ีลดลง พืน้ท่ีปลกูพืช และพืน้ท่ีแหล่งน า้ มีคา่ 38.2% 
และ 74.3% ตามล าดบั ส่วนประเภทท่ีมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ พืน้ท่ีท่ีมีการอพยพ พืน้ท่ีเกษตร และพืน้ท่ี
แหง้แลง้ มีคา่ 80.1%, 163.7% และ 63.3% ตามล าดบั 

Md. Moqbul Hossain และ Mongkut Piantanakulchai (2013) ได้ศึกษาความเสี่ยง
การปนเป้ือนสารหนใูนน า้ใตด้ิน โดยใช ้GIS และการจ าแนกแบบ Tree โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการ
พัฒนาแผนท่ีความเสี่ยงการปนเป้ือนสารหนู ใชก้ารผสมผสานของการจ าแนกแบบ Tree และ
เทคโนโลยี GIS .ในประเทศบงัคลาเทศ โดยมี 6 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการปนเป้ือน 
ไดแ้ก่ สารหนู, ธรณีวิทยา, ค่า pH ของดิน, สารอินทรียใ์นดิน, ไอออนในดิน และความใกลข้อง
แหล่งน า้ ใชข้อ้มลู TIN สรา้งพืน้ผิวของสารอินทรยีใ์นดิน, ค่า pH ของดิน, ไอออนในดิน สรา้งกรดิ 
100 เมตร และท าการจดัช่วงชัน้ใหม่ โดยใช ้DEM 90 เมตร ของประเทศบงัคลาเทศ และต าแหน่ง
ความเขม้ขน้ของสารหน ูพบวา่ ในการจ าแนกแบบ Tree มีคา่ความถกูตอ้งท่ีได ้78.25% ในพืน้ท่ีท่ี
ต  ่ากว่า 4.5 เมตร เป็นพืน้ท่ีไม่ปลอดภยั ส่วนพืน้ท่ีท่ีสงูกว่า 5.5 เมตร เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั โดยมี
ปัจจัยของพืน้ท่ีธรณีวิทยา มี 4 ปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ ค่า pH ของดิน, สารอินทรียใ์นดิน, 
ไอออนในดิน และความใกลข้องแหล่งน า้ ซึง่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารหนใูนน า้ใตด้ินได ้สว่น
แผนท่ีความเสี่ยงของสารหน ูไดมี้การคาดการณใ์นรูปแบบการปนเป้ือนเชิงพืน้ท่ี มีคา่ความถกูตอ้ง
เป็น 87.9%  

 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งจะศึกษาการปนเป้ือนสารปรอทในแหล่งน า้ พืน้ท่ีลุ่มน า้แม่

กลอง ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. พืน้ท่ีศกึษา 
2. ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศกึษา 
3. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการศกึษา 
 

3.1 พืน้ทีศ่ึกษา 
ลุ่มน า้แม่กลอง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของประเทศไทย ทางฝ่ังขวาของลุ่มน า้เจา้พระยา 

ขอบเขตของลุ่มน า้ เริ่มจากอ าเภออุม้ผาง ซึ่งอยู่ทางตอนล่างของเขตจงัหวดัตาก ลงมาทางทิศใต้
จนถึงเขตตดิตอ่ระหว่างจงัหวดัราชบรุกีบัจงัหวดัเพชรบรุ ีมีพืน้ท่ีลุม่น า้ประมาณ 30,171.24 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ี 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก อทุยัธานี กาญจนบรุ ีสพุรรณบรุี นครปฐม 
ราชบรุี สมทุรสงคราม และสมทุรสาคร ลกัษณะของลุ่มน า้วางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต ้มีทิศเหนือ
ติดกบัลุม่น า้สาละวิน ทิศตะวนัตกตดิเทือกเขาตะนาวศร ีท่ีเป็นเทือกเขาสงูชนัแบง่เขตชายแดนไทย
กบัประเทศพม่า (Myanmar) ทิศตะวนัออกติดกบัลุม่น า้ท่าจีนและลุม่น า้สะแกกรงั สว่นทางทิศใต้
ติดกบัลุ่มน า้เพชรบุรีและอ่าวไทย (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และการเกษตร(องคม์หาชน), 
2555) ดงัภาพท่ี 3 

ลุ่มน า้แม่กลอง สามารถแบ่งตามสภาพภูมิประเทศไดเ้ป็น 2 บริเวณ คือ 1.ลุ่มน า้แม่
กลองตอนบน 2.ลุม่น า้แม่กลองตอนล่าง โดยเขตลุม่น า้แม่กลองตอนบน เริม่ตัง้แตเ่ขตอ าเภอเมือง
กาญจนบรุีท่ีแม่น า้แควใหญ่และแควนอ้ย ไหลมาบรรจบกนั จึงท าใหมี้พืน้ท่ีสงวนเป็นอทุยานและ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหลายแห่ง เช่น เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ อทุยานแห่งชาติเขาสลอบ 
สว่นสภาพภมูิประเทศโดยทั่วไปของลุม่น า้แควนอ้ยจะเป็นภเูขาใหญ่นอ้ยเรยีงสลบัซบัซอ้นและสงู
ชัน บางแห่งเป็นหนา้ผาสูงบางแห่งเป็นท่ีราบ ล าน า้แควนอ้ยไหลผ่านภูมิประเทศท่ีสวยงาม มี
น า้ตก มีหว้ย และล าธารเล็กๆ ไหลลงล าน า้เกือบตลอดสาย สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไมเ้บญพ
รรณและป่าดงดิบ มีป่าไผ่แซมอยู่ทั่วไป ในขณะท่ีสภาพภมูิประเทศทางตอนล่าง คือเขตท่ีราบลุ่ม
ตัง้แต่อ  าเภอเมืองกาญจนบรุลีงมาจนถึงอ่าวไทย มีลกัษณะเป็นบรเิวณท่ีราบลุ่มกวา้งขวาง อยู่สงู
จากระดบัน า้ทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร แม่น า้ในลุม่น า้แมก่ลอง มีดงันี ้
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1) แม่น า้แควใหญ่ 
แม่น า้แควใหญ่ หรือ แม่น า้ศรีสวัสดิ์ มีความยาวล าน า้ประมาณ 449 กิโลเมตร มีตน้

ก าเนิดจากเทือกเขาบริเวณต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก ไหลผ่านอ าเภออุม้ผาง ลงสู่
อ่างเก็บน า้เข่ือนศรีนครินทรท่ี์อ าเภอศรีสวสัดิ์ ทางดา้นทา้ยของอ่างเก็บน า้เข่ือนศรีนครินทรไ์หล
ผา่นต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวสัดิ ์เขา้สูต่  าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีผ่านเข่ือนท่า
ทุ่งนา พืน้ท่ีเขตอ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีมาบรรจบแมน่ า้แควนอ้ยท่ีต าบลปากแพรก  

2) แม่น า้แควนอ้ย 
แม่น ้าแควน้อย หรือ แม่น ้าไทรโยค มีความยาวล าน ้าประมาณ 379 กิโลเมตร มีต้น

ก าเนิดจากเทือกเขาบริเวณต าบลไล่โว่ อ  าเภอสงัขละบุรี ไหลผ่านต าบลหนองล ูลงสู่อ่างเก็บน า้
เข่ือนวชิราลงกรณ ทางดา้นท้ายของอ่างเก็บน า้เข่ือนวชิราลงกรณ ไหลผ่านอ าเภอทองผาภูมิ 
อ  าเภอไทรโยค อ าเภอดา่นมะขามเตีย้ และอ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีโดยไหลมาบรรจบกบัแม่น า้แคว
ใหญ่ท่ีต าบลปากแพรก  

3) แม่น า้แมก่ลอง 
เกิดจากแม่น า้แควใหญ่และแม่น า้แควนอ้ย ไหลมาบรรจบกนั จึงท าใหเ้กิดเป็นแม่น า้แม่

กลอง มีความยาวล าน า้ประมาณ 140 กิโลเมตร จากจดุบรรจบแม่น า้แควใหญ่และแม่น า้แควนอ้ย 
ไหลผ่านอ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี อ  าเภอบา้นโป่ง อ าเภอโพธาราม 
และอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อ  าเภอบางคนที อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ไหลลงสูอ่า่วไทย 
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ภาพประกอบ 2 ขอบเขตลุม่น า้แมก่ลอง 
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3.1.1 ลักษณะอุตุนิยมวิทยา 
จากกรมอุตุนิยมวิทยา ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลภูมิอากาศ ปี 2523 -2552 พบว่า

อณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 21.1 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุในเดือนเมษายน 29.2 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต  ่าสดุในเดือนธันวาคม 13.6 องศาเซลเซียส (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และ
การเกษตร(องคม์หาชน), 2555) 

3.1.2 ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายปี 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูปริมาณน า้ฝนราย

เดือน ปี 2497-2548 มาวิเคราะหร์ว่มกบัการวิเคราะหเ์สน้ชัน้น า้ฝนและปรมิาณน า้ฝนเฉลี่ย พบว่า
ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ยตลอดปีของลุ่มน า้ 1,400 มิลลิเมตร (สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน า้และ
การเกษตร(องคม์หาชน), 2555) ท าใหมี้การเกิดฝนตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม - ตลุาคม 

3.1.3 ปริมาณการระเหยและความชืน้สัมพัทธ ์
ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดปี 1,242.8 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยรายเดือน 80.0 -

143.2 มิลลิเมตร และความชืน้สมัพทัธ ์อยู่ระหว่าง 60.9 เปอรเ์ซ็นต ์มีค่าความชืน้สมัพทัธส์งูสดุ 
76.2 เปอรเ์ซ็นต ์และคา่ความชืน้สมัพทัธต์  ่าสดุ 30.4 เปอรเ์ซ็นต์ (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้
และการเกษตร(องคม์หาชน), 2555) 

3.1.4 ความเร็วลมโดยเฉล่ีย 
ความเร็วลมโดยเฉลี่ยตลอดปี 0.9 น็อต และความเร็วเฉลี่ยรายเดือน 0.5-1.3 น็อต 

(สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และการเกษตร(องคม์หาชน), 2555) 
 

3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศกึษา 
เป็นขอ้มลูทตุิยภมูิ ท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากหน่วยงานตา่งๆ ไดแ้ก่  

3.2.1 กรมควบคุมมลพิษ เป็นขอ้มูลคุณภาพน า้ท่ีไดจ้ากการตรวจวัด ระหว่างปี 
2560-2562 ท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีศึกษา เป็นจ านวน 10 สถานี ดงัภาพท่ี 4 ซึ่งมีรายละเอียดจุดเก็บ
ตวัอย่างคณุภาพน า้และต าแหน่งท่ีตัง้สถานี ดงัตารางท่ี 3 รายละเอียดของพารามิเตอรค์ณุภาพ
และคา่มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 4 

3.2.2 ส านักงานส ารวจธรณีวิทยาแห่งสหรฐัอเมริกา (United State Geological 
Survey : USGS) เป็นขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ท่ีครอบคลุมพืน้ท่ีศึกษา จ านวน 8 
scene คือ Path 129 Row 50, Path 129 Row 51, Path 130 Row 49, Path 130 Row 50, Path 
130 Row 51, Path 131 Row 48, Path 131 Row 49 และ Path 131 Row 50 

3.2.3 ขอ้มลูแผนท่ีดิจิตอล ไดแ้ก่ เสน้ทางน า้ เสน้ทางคมนาคม การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน 



  31 

 
 

ภาพประกอบ 3 สถานีเก็บตวัอยา่งคณุภาพน า้ในลุม่น า้แมก่ลอง จากกรมควบคมุมลพิษ 
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ตาราง 3 ท่ีตัง้สถานีเก็บตวัอยา่งคณุภาพน า้ 
 

รหัสสถาน ี แม่น ้า ชื่อสถาน ี X Y 
MK01 แม่กลอง ปากน ้าแม่กลอง 608889 1476598 
MK03 แม่กลอง หน้าที่ว่าการ อ.เมืองอัมพวา 603899 1483783 
MK05 แม่กลอง สะพานศิริลักษณ์ / หน้าค่ายภาณุรังษ ี 590809 1496879 
MK07 แม่กลอง สะพานเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาราชินี 

/ หน้าวัดอุทุมพร 
593998 1525691 

MK08 แม่กลอง บ้านท่าเรือ 580896 1542292 
MK10 แม่กลอง บ้านปากแพรก  557798 1548191 
KY01 แควใหญ ่ ปากแมน่ ้าแควใหญ ่ 556812 1550290 
KY03 แควใหญ ่ สะพานวัดทุ่งลาดหญ้า 544767 1558722 
KN01 แควน้อย ปากแมน่ ้าแควน้อย 556784 1549347 
KN03 แควน้อย แพโรงแรม หมู่บ้าน แม่น ้าแควน้อย 500401 1578352 

 
ท่ีมา : กรมควบคมุมลพิษ (2561)  
 

ตาราง 4 พารามิเตอรข์องคณุภาพน า้ 
 

พารามิเตอรค์ุณภาพน า้ หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน 
ความเป็นกรดด่าง (pH) pH  5-9 
DO mg/l 2-6 
BOD mg/l 1.5-4 
TCB MPN/100ml 5,000-20,000 
FCB MPN/100ml 1,000-4,000 
NH3N mg/l 0.5 
สารปรอท (Hg) ug/l 2.00 
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ท่ีมา : (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิ, 2537) 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1) โปรแกรม ArcGIS 
2) โปรแกรม Erdas Imagine 
3) Microsoft Excel 
 

3.4 การวิเคราะหข้์อมูล 
การศกึษาวิจยันี ้ไดแ้บ่งขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 1) 

การวิเคราะห์คุณภาพของน า้ในลุ่มน า้แม่กลองดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ี  2) การวิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของน า้กบัค่าการสะทอ้นของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
3.4.1 การวิเคราะหคุ์ณภาพของน ้าในลุ่มน ้าแม่กลองด้วยการประมาณค่าเชิง

พืน้ที ่ 
ในการวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ท่ีไดจ้ากการขอ้มลูทตุิยภมูิของกรมควบคมุมลพิษ มา

ประมาณค่าเชิงพืน้ท่ี ดว้ยวิธีระยะทางกลบัโดยน า้หนกั (Inverse Distance Weight : IDW) จะได้
แผนท่ีคา่คณุภาพของน า้ในพืน้ท่ี และหาระดบัคณุภาพน า้โดยการซอ้นทบัขอ้มลู (Overlay)  

กรมควบคมุมลพิษ (2559) ไดก้ าหนดการค านวณค่าคะแนนของคณุภาพน า้ผิวดิน
จ านวน 5 พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ (DO) (BOD) (TCB) (FCB) (NH3N) โดยมีการคดิคา่คะแนนดงันี ้

1)  สตูรสมการการคิดคา่คะแนนของ DO 
 

คา่ DO ท่ีไดจ้ากการตรวจวดั สมการในการคิดคา่คะแนน 
0.0-4.0 mg/l คะแนน = 15.25*(คา่ DO)+0.1667 
4.1-6.0 mg/l คะแนน = 5*(คา่ DO)+41 
6.1-8.4 mg/l คะแนน = 12.083*(คา่ DO)-1.5 
8.5-8.9 mg/l คะแนน = -78*(คา่ DO)+755.2 
9.0-11.2 mg/l คะแนน = -13.043*(คา่ DO)+177.09 



  34 

11.3 – (>=15.3) mg/l คะแนน = -7.561*(คา่ DO)+115.68 

 
2) สตูรสมการการคิดคา่คะแนนของ BOD 

 

คา่ BOD ท่ีไดจ้ากการตรวจวดั สมการในการคิดคา่คะแนน 
0.0-1.5 mg/l คะแนน = -19.333*(คา่ BOD)+100 
1.6-2.0 mg/l คะแนน = -20*(คา่ BOD)+101 
2.1-4.0 mg/l คะแนน = -15*(คา่ BOD)+91 
4.1-(>=8.8) mg/l คะแนน = -6.4583*(คา่ BOD)+56.833 

 
3) สตูรสมการการคิดคา่คะแนนของ TCB 

 

คา่ TCB ท่ีไดจ้ากการตรวจวดั สมการในการคิดคา่คะแนน 
0.0-5,000 คะแนน = -0.0058*(คา่ TCB)+100 
5,001-20,000 คะแนน = -0.0007*(คา่ TCB)+74.333 
20,001-160,000 คะแนน = -0.0002*(คา่ TCB)+65.286 
>160,000 คะแนน = -8E-06*(คา่ TCB)+32.292 

 
4) สตูรสมการการคิดคา่คะแนนของ FCB 

 

คา่ FCB ท่ีไดจ้ากการตรวจวดั สมการในการคิดคา่คะแนน 
0.0-1,000 คะแนน = -0.029*(คา่ FCB)+100 
1,001-4,000 คะแนน = -0.0033*(คา่ FCB)+74.333 
4,001-90,000 คะแนน = -0.0003*(คา่ FCB)+62.395 
>90,000 คะแนน = -1E-05*(คา่ FCB)+32.208 
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5) สตูรสมการการคิดคา่คะแนนของ NH3N 
 

คา่ NH3N ท่ีไดจ้ากการตรวจวดั สมการในการคิดคา่คะแนน 
0.0-0.22 คะแนน = -131.82*(คา่ NH3N)+100 
0.23-0.50 คะแนน = -35.714*(คา่ NH3N)+78.857 
0.51-1.83 คะแนน = -22.556*(คา่ NH3N)+72.278 
>1.83 คะแนน = -6.1024*(คา่ NH3N)+42.167 

 
ท่ีมา : สว่นแหลง่น า้จืด ส านกัจดัการคณุภาพน า้ กรมควบคมุมลพิษ (2559) 
 

3.4.2 การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของน ้ากับค่าการสะท้อนของ
ภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat 8 

ในการวิเคราะหข์อ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม ตอ้งมีการปรบัแกภ้าพถ่ายดาวเทียมก่อน 
เพื่อเป็นการปรบัแกค้วามเคลื่อนของขอ้มลู สญัญาณรบกวน และความบิดเบีย้วของภาพขณะการ
ถ่ายภาพ มีขัน้ตอนดงันี ้

1) การปรบัแกเ้ชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) เป็นการปรบัแกค้วามถกูตอ้ง
เชิงพืน้ท่ี ท่ีมีความผิดพลาดจากการโคจรของดาวเทียม การหมนุรอบตวัเองของโลก เพื่อใหไ้ดภ้าพ
ท่ีถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิบนพืน้ผิวโลก  

2) การปรบัแกเ้ชิงคลื่น (Radiometric Correction) เป็นการปรบัแกค้วามผิดพลาดท่ี
เกิดจากอปุกรณก์ารกวาดรบัภาพ การรบัแสงและอิทธิพลของบรรยากาศ เช่น มมุของดวงอาทิตย ์
หมอก ควนั เมฆ การสะทอ้นของวตัถ ุเป็นตน้  

น าภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 แปลงเป็นค่าข้อมูลเชิงเลข (Digital Number : 
DN) ให้เป็นค่าการแผ่รงัสีเชิงคลื่น (Top of Atmosphere Spectral Radiance) ดังสมการท่ี (3) 
(U.S. Geological Survey, 2018) 

 

Lλ = MLQcal + AL      (3) 
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เม่ือ Lλ คือ ค่าการแผ่รงัสีเชิงคลื่น (Top of Atmosphere Spectral Radiance) มี
หน่วยเป็น (Watts / (m2 * srad * µm) 

ML คือ ค่าการคูณส าหรับการแปลงค่าเฉพาะแบนด์นั้น  จากข้อมูลท่ีให้มา 
(RADIANCE_MULT_BAND_X, โดย X คือ จ านวนแบนด)์ 

AL คือ ค่าการเพิ่มส าหรับการแปลงค่าเฉพาะแบนด์นั้น  จากข้อมูลท่ีให้มา 
(RADIANCE_ADD_BAND_X, โดย X คือ จ านวนแบนด)์ 

Qcal คือ คา่การวดัและการนบัจ านวนขนาดภาพ (DN) 
และน าค่าการแผ่รงัสีเชิงคลื่น แปลงเป็นค่าพลังงานท่ีสะทอ้นจากผิวโลกท่ีแทจ้ริง 

(Top of Atmosphere Reflectance) ดงัสมการท่ี (4) และ (5) (U.S. Geological Survey, 2018) 
 

ρλ’ = MρQcal + Aρ      (4) 
 

เม่ือ ρλ’ คือ ค่าการสะทอ้นรงัสี (TOA planetary reflectance) โดยค่านีย้งัไม่ไดถู้ก
ปรบัแกด้ว้ยมมุของดวงอาทิตย ์

Mρ คือ ค่าการคูณส าหรับการแปลงค่าเฉพาะแบนด์นั้น  จากข้อมูลท่ีให้มา 
(REFLECTANCE_MULT_BAND_X, โดยท่ี X คือ จ านวนแบนด)์ 

Aρ คือ ค่าการเพิ่ มส าหรับการแปลงค่าเฉพาะแบนด์นั้นจากข้อมูล ท่ีให้มา 
(REFLECTANCE_ADD_BAND_X, โดยท่ี X คือ จ านวนแบนด)์ 

Qcal คือ คา่การวดัและการนบัจ านวนขนาดภาพ (DN) 
 

ρλ’ = ρλ’
cos(θSZ)

 = ρλ’
sin(θSE)

     (5) 
 

เม่ือ ρλ’ คือ คา่การสะทอ้นรงัสี (TOA plancetary reflectance) 

θSE คือ คา่มมุของความสงูดวงอาทิตยจ์ากขอ้มลู metadata (SUN_ELEVATION) 

θSZ คือ 90๐ - θSE 
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จากนั้นน าค่าการสะท้อนของภาพถ่ายดาวเทียมท่ีได้ จากช่วงคลื่นช่วงคลื่น 1 
(Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) และช่วงคลื่น 4 (Red) ดว้ยวิธีการ
วิเคราะหส์หสมัพนัธ ์(Correlation) มาหาระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของน า้ท่ีเป็นขอ้มลู
ทตุิยภมูิท่ีไดจ้ากการตรวจวดั  



 
 

บทที ่4 
ผลการศกึษา 

 
ผลการศกึษานีไ้ดศ้กึษาตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนด

ไว ้ดงันี ้
4.1 การวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ในลุม่น า้แมก่ลองดว้ยการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี  
4.2 การวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างคณุภาพของน า้กบัค่าการสะทอ้นจากภาพถ่าย

ดาวเทียม Landsat 8  
 

4.1 การวิเคราะหคุ์ณภาพของน า้ในลุ่มน า้แม่กลองดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ที ่ 
ในการวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ในลุ่มน า้แม่กลอง ไดใ้ชว้ิธีการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี ดว้ย

วิธี Inverse Distance Weighted (IDW) เพื่อค านวณค่าขอ้มูลคุณภาพน า้กับการกระจายขอ้มูล
คุณภาพน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่กลอง จากขอ้มูลทุติยภูมิ จ านวน 10 สถานี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
ระหว่าง ปี 2560 – 2562 โดยท าการศึกษา 4 ครัง้ต่อปี โดยครัง้ท่ี 1 ศึกษาช่วงเดือน มกราคม ถึง 
มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศึกษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ครัง้ท่ี 3 ศึกษาช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง 
กันยายน และครัง้ท่ี 4 ศึกษาช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ใช้ข้อมูลคุณภาพน ้าจ านวน 7 
พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน า้ (DO) ความสกปรกในรูป
สารอินทรยี ์(BOD) ปรมิาณแบคทีเรียกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) ปรมิาณแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอรม์ (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) และสารปรอท (Hg) โดยแบ่งเกณฑค์ณุภาพน า้
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลความเป็นกรด -ด่าง (pH) และสารปรอท (Hg) ได้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคุมมลพิษ โดยแบ่งเกณฑค์ุณภาพน า้ได ้2 ระดบั คือ 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน า้ผิวดนิ และไม่เป็นไปตามเกณฑค์ณุภาพน า้ผิวดนิ 2) ขอ้มลู
ออกซเิจนละลายน า้ (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์
ทัง้หมด (TCB) ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) ไดมี้
การคิดคา่คะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุมลพิษ โดยแบ่งเกณฑค์ณุภาพน า้ได ้4 ระดบั 
ไดแ้ก่ เสื่อมโทรมมาก (0-30) เสื่อมโทรม (31-60) พอใช ้(61-70) และดี (71-100) ผลการศกึษาดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
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4.1.1 การวิเคราะหค์่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์่าความเป็นกรด-ด่าง จากสถานีตรวจวดัคณุภาพน า้จ านวน 10 สถานี 

มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพความเป็นกรด-ด่าง ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 โดยมี
การแบ่งเกณฑ์คุณภาพน ้าได้ 2 ระดับ คือ เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ท่ีมีค่า
มาตรฐานความเป็นกรด-ดา่ง ท่ี 5 ถึง 9 และไมเ่ป็นไปตามคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดิน แสดงดงั 
ภาพประกอบ 4 ถึง ภาพประกอบ 6 และ ตาราง 5 ถึง ตาราง 7 
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ตาราง 5 การประมาณคา่ pH ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 7.94 7.85 7.96 7.79 7.88 7.96 7.79 
MK03 7.84 7.59 8.29 7.42 7.79 8.29 7.42 
MK05 7.90 7.69 7.91 7.30 7.70 7.91 7.30 
MK07 7.89 7.94 8.25 8.34 8.10 8.34 7.89 
MK08 7.82 7.98 8.11 8.70 8.15 8.70 7.82 
MK10 7.93 7.73 8.19 7.80 7.91 8.19 7.73 
KN01 7.42 7.14 7.33 7.74 7.41 7.74 7.14 
KN03 7.69 6.53 8.21 7.57 7.50 8.21 6.53 
KY01 8.02 7.23 8.04 7.97 7.81 8.04 7.23 
KY03 8.03 7.43 8.33 7.91 7.92 8.33 7.43 

 
ตาราง 6 การประมาณคา่ pH ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.–มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 7.74 7.45 7.74 7.70 7.66 7.74 7.45 
MK03 7.70 7.73 7.87 7.98 7.82 7.98 7.70 
MK05 7.79 7.67 7.87 8.29 7.90 8.29 7.67 
MK07 7.90 7.70 7.95 8.08 7.91 8.08 7.70 
MK08 7.84 7.83 8.10 8.14 7.98 8.14 7.83 
MK10 7.95 7.86 8.08 8.09 7.99 8.09 7.86 
KN01 7.64 7.83 7.86 7.93 7.82 7.93 7.64 
KN03 7.86 7.41 7.65 8.02 7.74 8.02 7.41 
KY01 8.02 7.74 8.04 7.93 7.93 8.04 7.74 
KY03 7.84 7.86 7.96 8.04 7.92 8.04 7.84 
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ตาราง 7 การประมาณคา่ pH ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 7.94 7.92 8.19 8.23 8.07 8.23 7.92 
MK03 8.06 7.92 8.64 8.23 8.21 8.64 7.92 
MK05 8.08 8.41 8.50 8.21 8.30 8.50 8.08 
MK07 8.10 8.14 8.23 8.18 8.16 8.23 8.10 
MK08 8.02 8.22 8.36 8.17 8.19 8.36 8.02 
MK10 8.17 8.26 8.50 8.21 8.28 8.50 8.17 
KN01 7.97 8.42 8.26 8.46 8.28 8.46 7.97 
KN03 7.92 8.06 8.86 8.22 8.26 8.86 7.92 
KY01 8.03 7.74 8.23 7.80 7.95 8.23 7.74 
KY03 8.22 8.05 8.36 8.32 8.24 8.36 8.05 

 
จากการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี ความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการท า IDW พบว่า ในปี 

2560 มีค่าจากการท า IDW สงูสดุเท่ากบั 8.70 ท่ีสถานี MK08 บรเิวณต าบลท่าเรือ ต าบลตะคร  า้
เอน ต าบลท่ามะกา ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี และ มีคา่ต ่าสดุเท่ากบั 6.53 
ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี ในปี 2561 
พบว่ามีค่าจากการท า IDW สงูสดุเท่ากบั 8.29 ท่ีสถานี MK05 บรเิวณต าบลพงสวาย ต าบลหนา้
เมือง ต าบลบา้นไร ่ต าบลโคกหมอ้ อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี และมีค่าต ่าสดุเท่ากบั 7.41 
ท่ีสถานี KN03 บริเวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี และปี 
2562 พบวา่ มีคา่จากการท า IDW สงูสดุเท่ากบั 8.86 ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงั
กระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี  และมีค่าต ่าสุดเท่ากับ 7.74 ท่ีสถานี KY01 บริเวณ
ต าบลปากแพรก ต าบลบา้นเหนือ ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี 

ผลการวิเคราะหค์า่ความเป็นกรด-ดา่ง ในระยะ 3 ปี มีคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ท่ีเป็นไป
ตามคา่มาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดนิท่ีคา่มาตรฐานความเป็นกรด-ดา่ง 5 ถึง 9 
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4.1.2 การวิเคราะหค่์าออกซเิจนละลายน า้ (DO) ดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์า่ออกซเิจนละลายน า้ จากสถานีตรวจวดัคณุภาพน า้จ านวน 10 สถานี 

มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพออกซเิจนละลายน า้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหวา่งปี 2560-2562 โดยมี
การคิดคา่คะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุมลพิษ โดยแบ่งเกณฑค์ณุภาพน า้ได ้4 ระดบั 
ได้แก่ เสื่อมโทรมมาก (0-30) เสื่อมโทรม (31-60) พอใช้ (61-70) และดี (71-100) แสดงดัง
ภาพประกอบ 7 ถึง ภาพประกอบ 9 และ ตาราง 8 ถึง ตาราง 10 
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ตาราง 8 การประมาณคา่ DO ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 70.96 52.05 61.94 39.91 56.22 70.96 39.91 
MK03 61.17 61.16 45.93 62.99 57.81 62.99 45.93 
MK05 65.00 63.00 63.99 63.00 63.75 65.00 63.00 
MK07 70.00 65.00 63.00 64.00 65.50 70.00 63.00 
MK08 66.00 62.99 65.00 69.00 65.75 69.00 62.99 
MK10 65.93 61.54 64.94 70.93 65.83 70.93 61.54 
KN01 58.78 48.42 65.59 68.07 60.21 68.07 48.42 
KN03 87.91 73.41 73.41 83.08 79.45 87.91 73.41 
KY01 69.83 36.95 58.23 68.99 58.50 69.83 36.95 
KY03 73.39 61.96 58.13 73.40 66.72 73.40 58.13 

 
ตาราง 9 การประมาณคา่ DO ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 69.98 58.15 69.02 61.19 64.59 69.98 58.15 
MK03 65.00 66.99 73.41 67.00 68.10 73.41 65.00 
MK05 70.00 65.00 78.24 80.65 73.47 80.65 65.00 
MK07 80.66 69.00 83.08 85.49 79.56 85.49 69.00 
MK08 78.24 69.00 84.28 75.83 76.84 84.28 69.00 
MK10 75.70 67.91 69.91 68.00 70.38 75.70 67.91 
KN01 65.74 63.19 64.30 67.95 65.29 67.95 63.19 
KN03 90.33 75.83 75.83 85.50 81.87 90.33 75.83 
KY01 78.06 65.96 68.93 67.01 69.99 78.06 65.96 
KY03 73.42 73.39 73.40 70.99 72.80 73.42 70.99 
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ตาราง 10 การประมาณคา่ DO ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 69.98 62.03 64.05 91.47 71.88 91.47 62.03 
MK03 65.00 69.00 75.82 73.43 70.81 75.82 65.00 
MK05 73.41 73.41 78.25 77.05 75.53 78.25 73.41 
MK07 77.04 81.87 85.49 87.91 83.08 87.91 77.04 
MK08 75.83 80.66 87.90 85.50 82.47 87.90 75.83 
MK10 69.06 71.08 69.31 78.44 71.97 78.44 69.06 
KN01 75.24 79.80 86.93 88.62 82.65 88.62 75.24 
KN03 86.70 77.04 87.91 91.54 85.80 91.54 77.04 
KY01 65.15 65.22 71.23 80.78 70.60 80.78 65.15 
KY03 71.00 65.02 72.22 74.65 70.72 74.65 65.02 

 
จากการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ีออกซิเจนละลายน า้ (DO) จากการท า IDW ในปี 2560 

พบว่า มีคา่จากการท า IDW มีคา่สงูสดุเท่ากบั 87.91 ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงั
กระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีเป็นบรเิวณท่ีมีคา่ DO อยูใ่นระดบัดี (71-100) และมีคา่
ต ่าสุดเท่ากับ 36.95 ท่ีสถานี KY01 บริเวณต าบลบา้นเหนือ ต าบลปากแพรก ต าบลท่ามะขาม 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี และท่ีสถานี MK01 มีค่าเท่ากับ 39.91 บริเวณต าบล
บางจะเกรง็ ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นบรเิวณท่ีมีค่า 
DO อยู่ในระดับเสื่อมโทรม (31-60) ในปี 2561 พบว่ามีค่าสูงสุดเท่ากับ 90.33 ท่ีสถานี KN03 
บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ DO อยู่
ในระดบัดี และมีค่าต ่าสุดเท่ากับ 58.15 ท่ีสถานี MK01 บริเวณต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลม
ใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม เป็นบรเิวณท่ีมีค่า DO อยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (31-60) และในปี 
2562 พบว่า สถานี KN03 มีคา่สงูสดุเท่ากบั 91.54 บรเิวณ ต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า DO อยู่ในระดบัดี (71-60) และสถานี MK01 มีค่า
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ต ่าสดุเท่ากบั 62.03 บรเิวณต าบลบางจะเกรง็ ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดั
สมทุรสงคราม เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ DO อยูใ่นระดบัพอใช ้(61-70) 

ผลการวิเคราะหค์่าออกซิเจนละลายน า้ ในปี 2560 มีค่าคณุภาพท่ีอยู่ในระดบัเสื่อม
โทรม (31-60) คือสถานี MK01 และ KY01 ส่วนในปี 2561-2562 ในบรเิวณดงักล่าวมีค่าคณุภาพ
น า้ท่ีดีขึน้ ท่ีอยูใ่นระดบัพอใช ้(61-70) 

 
4.1.3 การวิเคราะหค่์าความสกปรกในรูปสารอนิทรีย ์(BOD) ด้วยการประมาณค่า

เชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์า่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์จากสถานีตรวจวดัคณุภาพน า้จ านวน 

10 สถานี มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง
ปี 2560-2562 โดยมีการคิดค่าคะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุมลพิษ โดยแบ่งเกณฑ์
คุณภาพน า้ได ้4 ระดบั ไดแ้ก่ เสื่อมโทรมมาก (0-30) เสื่อมโทรม (31-60) พอใช ้(61-70) และดี 
(71-100) แสดงดงัภาพประกอบ 10 ถึง ภาพประกอบ 12 และตาราง 11 ถึง ตาราง 13  
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ตาราง 11 การประมาณคา่ BOD ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 86.44 84.51 82.51 90.27 85.93 90.27 82.51 
MK03 80.67 78.74 56.52 74.88 72.70 80.67 56.52 
MK05 80.67 82.60 74.86 71.01 77.28 82.60 71.01 
MK07 71.01 76.80 78.73 72.94 74.87 78.73 71.01 
MK08 80.67 80.67 78.73 76.80 79.22 80.67 76.80 
MK10 82.59 75.05 74.99 82.61 78.81 82.61 74.99 
KN01 84.22 82.46 83.88 80.97 82.88 84.22 80.97 
KN03 92.27 86.47 86.47 96.13 90.33 96.13 86.47 
KY01 78.82 80.69 73.10 86.38 79.75 86.38 73.10 
KY03 82.60 82.59 78.73 78.75 80.67 82.60 78.73 

 
ตาราง 12 การประมาณคา่ BOD ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 86.45 80.60 86.45 58.09 77.90 86.45 58.09 
MK03 82.60 63.01 82.60 80.65 77.22 82.60 63.01 
MK05 80.67 78.73 84.53 76.80 80.18 84.53 76.80 
MK07 76.81 78.73 82.60 76.80 78.74 82.60 76.80 
MK08 84.53 82.59 86.47 80.67 83.56 86.47 80.67 
MK10 84.54 80.12 88.46 80.68 83.45 88.46 80.12 
KN01 86.26 42.63 92.04 79.04 74.99 92.04 42.63 
KN03 88.40 88.40 92.27 90.33 89.85 92.27 88.40 
KY01 82.65 85.82 88.45 84.45 85.35 88.45 82.65 
KY03 84.53 72.92 86.48 82.60 81.63 86.48 72.92 
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ตาราง 13 การประมาณคา่ BOD ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดอืน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 72.91 84.50 82.54 80.69 80.16 84.50 72.91 
MK03 67.00 76.81 65.01 86.46 73.82 86.46 65.01 
MK05 78.73 74.87 74.87 82.60 77.77 82.60 74.87 
MK07 71.00 80.67 74.87 78.74 76.32 80.67 71.00 
MK08 65.01 82.60 82.60 82.60 78.20 82.60 65.01 
MK10 80.73 82.55 82.71 84.53 82.63 84.53 80.73 
KN01 80.96 80.68 88.17 84.53 83.59 88.17 80.68 
KN03 88.40 94.20 86.47 92.27 90.33 94.20 86.47 
KY01 86.38 80.67 84.59 84.53 84.04 86.38 80.67 
KY03 86.45 84.52 84.53 86.46 85.49 86.46 84.52 

 
จากการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ีความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) จากการท า IDW 

ในปี 2560 พบว่า มีค่าจากการท า IDW มีค่าสงูสดุเท่ากบั 96.13 ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่า
เสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีเป็นบรเิวณท่ีมีคา่ BOD อยูใ่นระดบัดี (71-
100) และมีค่าต ่ าสุดเท่ากับ  56.52 ท่ีสถานี  MK03 บริเวณต าบลลาดใหญ่  อ าเภอเมือง
สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นบรเิวณท่ีมีค่า BOD อยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (31-60)ในปี 
2561 พบว่าค่าสงูสดุเท่ากับ 92.27 ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ BOD อยูใ่นระดบัดี (71-100) และสถานี KN01 มีคา่
ต ่าสุดเท่ากับ 42.63 บริเวณต าบลปากแพรก ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และมีค่าเท่ากับ 58.09 ท่ีสถานี MK01 บริเวณต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลมใหญ่ 
อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นบรเิวณท่ีมีค่า BOD อยู่ในระดบัเสื่อมโทรม 
(31-60) และในปี 2562 พบว่ามีคา่สงูสดุเท่ากบั 94.20 ท่ีสถานี KN03 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบล
วงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ BOD อยู่ในระดบัดี (71-100) และ 
มีคา่ต ่าสดุเท่ากบั 65.01 ท่ีสถานี MK01 บรเิวณต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดั
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สมุทรสงคราม และท่ีสถานี MK08 บริเวณต าบลท่าเรือ ต าบลแสนตอ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบรุ ีเป็นบรเิวณท่ีมีคา่ BOD อยูใ่นระดบัพอใช ้(61-70) 

ผลการวิเคราะหค์่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์ในปี 2561 มีค่าคณุภาพท่ีอยู่ใน
เกณฑเ์สื่อมโทรม (31-60) คือสถานี MK01 ส่วนในปี 2562 ในบรเิวณสถานีดงักล่าวมีคา่คณุภาพ
น า้ท่ีดีขึน้ แตย่งัอยูใ่นเกณฑเ์สื่อมโทรม 

 
4.1.4 การวิเคราะหค่์าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) ด้วยการ

ประมาณค่าเชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์า่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลฟิอรม์ทัง้หมด จากสถานีตรวจวดัคณุภาพ

น า้จ านวน 10 สถานี มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพปรมิาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 โดยมีการคิดค่าคะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุ
มลพิษ โดยแบ่งเกณฑค์ณุภาพน า้ได ้4 ระดบั ไดแ้ก่ เสื่อมโทรมมาก (0 -30) เสื่อมโทรม (31-60) 
พอใช ้(61-70) และดี (71-100) แสดงดงัภาพประกอบ 13 ถึงภาพประกอบ 15 และตาราง 14 ถึง 
ตาราง 16 
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ตาราง 14 การประมาณคา่ TCB ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 95.36 71.57 68.80 65.24 75.24 95.36 65.24 
MK03 80.87 68.80 69.43 66.63 71.43 80.87 66.63 
MK05 62.46 58.70 62.44 60.70 61.07 62.46 58.70 
MK07 80.86 71.58 65.23 65.24 70.73 80.86 65.23 
MK08 80.86 87.22 30.50 80.85 69.86 87.22 30.50 
MK10 96.50 68.85 81.02 80.58 81.74 96.50 68.85 
KN01 66.23 71.42 91.79 63.49 73.23 91.79 63.49 
KN03 87.24 87.24 86.66 86.66 86.95 87.24 86.66 
KY01 80.65 68.84 81.02 80.60 77.78 81.02 68.84 
KY03 95.37 69.44 90.11 82.00 84.23 95.37 69.44 

 
ตาราง 15 การประมาณคา่ TCB ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 93.51 60.70 61.14 68.81 71.04 93.51 60.70 
MK03 65.25 64.53 71.57 69.43 67.70 71.57 64.53 
MK05 71.59 62.43 90.12 86.64 77.70 90.12 62.43 
MK07 80.86 59.09 68.81 58.71 66.87 80.86 58.71 
MK08 80.86 60.69 82.02 68.81 73.10 82.02 60.69 
MK10 80.60 65.28 86.47 96.64 82.25 96.64 65.28 
KN01 71.50 70.98 72.62 66.97 70.52 72.62 66.97 
KN03 91.88 90.14 95.94 95.94 93.47 95.94 90.14 
KY01 68.85 60.84 89.88 95.00 78.64 95.00 60.84 
KY03 90.09 66.63 95.38 86.65 84.69 95.38 66.63 
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ตาราง 16 การประมาณคา่ TCB ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 71.54 68.80 66.65 95.84 75.70 95.84 66.65 
MK03 58.70 65.24 69.43 68.82 65.55 69.43 58.70 
MK05 80.84 86.64 73.32 73.32 78.53 73.32 80.84 
MK07 29.68 71.59 71.59 58.30 57.79 71.59 29.68 
MK08 39.33 73.33 80.86 62.45 63.99 80.86 39.33 
MK10 92.50 82.17 93.49 91.90 90.01 92.50 82.17 
KN01 95.79 81.70 90.01 95.12 90.66 95.79 81.70 
KN03 90.14 90.14 64.53 92.46 84.32 92.46 64.53 
KY01 93.65 96.92 87.28 90.21 92.02 96.92 87.28 
KY03 92.45 98.05 90.13 90.14 92.69 98.05 90.13 

 
จากการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) จาก

การท า IDW ในปี 2560 พบว่า มีค่าจากการท า IDW มีค่าสูงสุดเท่ากับ 96.50 ท่ีสถานี MK10 
บรเิวณต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบรเิวณท่ีมีค่า TCB อยู่ใน
ระดบัดี (71-100) และมีค่าต ่าสดุเท่ากบั 30.50 ท่ีสถานี MK08 บรเิวณต าบลท่าเรอื ต าบลแสนตอ 
อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ TCB อยู่ในระดบัเสื่อมโทรมมาก (0-30) ในปี 
2561 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 96.64 ท่ีสถานี MK10 บริเวณต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า TCB อยู่ในระดับดี (71-100) และมีค่าต ่าสุด
เท่ากบั 58.71 ท่ีสถานี MK07 บริเวณต าบลสวนกลว้ย ต าบลนครชุมน ์ต าบลเบิกไพร ต าบลบา้น
โป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ีเป็นบรเิวณท่ีมีคา่ TCB อยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (31-60) และใน
ปี 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 98.05 ท่ีสถานี KY03 บริเวณต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า TCB อยู่ในระดับดี (71-100) และมีค่าต ่าสุด
เท่ากบั 29.68 ท่ีสถานี MK07 บรเิวณต าบลสวนกลว้ย ต าบลนครชุมน ์ต าบลบา้นโป่ง ต าบลเบิก
ไพร อ าเภอเบิกไพร จงัหวดัราชบรุ ีเป็นบรเิวณท่ีมีคา่ TCB อยูใ่นระดบัเสื่อมโทรมมาก (0-30) 
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ผลการวิเคราะหค์า่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด ในปี 2560 มีคา่คณุภาพ
ท่ีอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก (0-30) คือสถานี MK08 ส่วนในปี 2561-2562 ในบริเวณสถานี
ดงักล่าวมีค่าคณุภาพน า้ท่ีดีขึน้ แต่สถานี MK07 มีค่าคณุภาพน า้อยู่ในระดบัเสื่อมโทรมมาก (0-
30) 

 
4.1.5 การวิเคราะหค์่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) ด้วยการ

ประมาณค่าเชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์่าปริมาณแบคทีเรียฟีคอลโคลิฟอรม์ จากสถานีตรวจวดัคุณภาพน า้

จ านวน 10 สถานี มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพปรมิาณแบคทีเรยีฟีคอลโคลิฟอรม์ ในช่วงระยะเวลา 
3 ปี ระหว่างปี 2560-2562 โดยมีการคิดค่าคะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุมลพิษ โดย
แบง่เกณฑค์ณุภาพน า้ได ้4 ระดบั ไดแ้ก่ เสื่อมโทรมมาก (0-30) เสื่อมโทรม (31-60) พอใช ้(61-70) 
และดี (71-100) แสดงดงัภาพประกอบ 16 ถึง ภาพประกอบ 18 และ ตาราง 17 ถึง ตาราง 19  
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ตาราง 17 การประมาณคา่ FCB ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 93.32 77.12 68.70 65.10 76.06 93.32 65.10 
MK03 90.43 85.78 63.45 65.75 76.35 90.43 63.45 
MK05 77.10 60.05 60.30 65.10 65.64 77.10 60.05 
MK07 92.17 63.46 60.92 69.71 71.57 92.17 60.92 
MK08 95.93 86.66 38.73 70.04 72.84 95.93 38.73 
MK10 89.89 97.47 79.82 66.82 83.50 97.47 66.82 
KN01 68.93 86.10 96.31 68.78 80.03 96.31 68.78 
KN03 79.70 69.71 77.09 85.79 78.07 85.79 69.71 
KY01 70.04 90.37 67.18 70.02 74.40 90.37 70.02 
KY03 85.76 98.67 86.64 85.74 89.20 98.67 85.74 

 
ตาราง 18 การประมาณคา่ FCB ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 85.79 60.03 60.97 63.46 67.56 85.79 60.03 
MK03 85.79 60.36 72.73 68.72 71.90 85.79 60.36 
MK05 70.71 64.10 85.77 70.04 72.66 85.77 64.10 
MK07 63.46 66.74 66.75 60.30 64.31 66.75 60.30 
MK08 77.09 70.04 77.09 67.08 72.83 77.09 67.08 
MK10 90.07 72.76 85.51 85.51 83.46 90.07 72.76 
KN01 65.23 76.64 67.84 62.83 68.13 76.64 62.83 
KN03 93.91 95.07 93.91 95.07 94.49 95.07 93.91 
KY01 94.63 68.84 85.53 94.59 85.90 94.63 68.84 
KY03 96.19 79.68 96.18 97.68 92.43 97.68 79.68 
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ตาราง 19 การประมาณคา่ FCB ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 70.02 60.99 69.71 90.91 72.91 90.91 60.99 
MK03 61.02 77.08 67.08 65.11 67.57 77.08 61.02 
MK05 93.30 90.41 77.08 70.71 82.88 93.30 70.71 
MK07 31.14 70.06 68.73 64.12 58.51 70.06 31.14 
MK08 30.95 98.82 70.05 77.10 69.23 98.82 30.95 
MK10 93.39 77.22 71.18 94.92 84.17 94.92 71.18 
KN01 96.75 71.51 94.14 95.38 89.44 96.75 71.51 
KN03 92.46 90.43 85.79 96.23 91.23 96.23 85.79 
KY01 96.24 97.34 79.91 79.94 88.36 97.34 79.91 
KY03 93.61 99.43 96.19 98.00 96.81 99.43 93.61 

 
จากการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ีปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) จากการ

ท า IDW ในปี 2560 พบว่า มีค่าจากการท า IDW มีค่าสงูสดุเท่ากบั 98.67 ท่ีสถานี KY03 บริเวณ
ต าบลลาดหญา้ ต าบลหนองบวั ต าบลวงัดง้ อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณ
ท่ีมีค่า FCB อยู่ในระดบัดี (71-100) และ มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 38.73 ท่ีสถานี MK08 บริเวณต าบล
แสนตอ ต าบลท่าเรอื อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ FCB อยู่ในระดบัเสื่อม
โทรม (31-60) ในปี 2561 พบว่า มีค่าสงูสดุเท่ากบั 97.68 ท่ีสถานี KY03 บริเวณต าบลลาดหญ้า 
ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า FCB อยู่ในระดบัดี 
(71-100) และ มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 60.03 ท่ีสถานี MK01 บริเวณต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลม
ใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม สถานี MK03 มีคา่เท่ากบั 60.36 ต าบลลาด
ใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และท่ีสถานี MK07 มีค่าเท่ากับ 60.30 
ต าบลสวนกลว้ย ต าบลนครชมุน ์ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  เป็นบรเิวณท่ีมีค่า 
FCB อยู่ในระดับเสื่อมโทรม (31-60) และในปี 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 99.43 ท่ีสถานี 
KY03 บริเวณต าบลลาดหญ้า ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น
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บริเวณท่ีมีค่า FCB อยู่ในระดบัดี (71-100) และ มีค่าต ่าสดุเท่ากับ 30.95 ท่ีสถานี MK08 ต าบล
แสนตอ ต าบลท่าเรอื อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีคา่ FCB อยู่ในระดบัเสื่อม
โทรมมาก (0-30) และท่ีสถานี MK07 มีค่าเท่ากบั 31.14 ต าบลสวนกลว้ย ต าบลนครชุมน ์ต าบล
บา้นโป่ง ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า FCB อยู่ในระดบัเสื่อม
โทรม (31-60) 

ผลการวิเคราะหค์่าปรมิาณแบคทีเรยีกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ ในปี 2560 มีค่าคณุภาพ
ท่ีอยู่ในระดบัเสื่อมโทรม (31-60) คือสถานี MK08 ส่วนในปี 2561 ในบริเวณสถานีดงักล่าวมีค่า
คณุภาพน า้ท่ีดีขึน้ แต่ในปี 2562 คณุภาพน า้สถานี MK08 มีค่าคณุภาพน า้อยู่ในระดบัเสื่อมโทรม
มาก (0-30) 

 
4.1.6 การวิเคราะหค์่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) ด้วยการประมาณ

ค่าเชิงพืน้ที ่
การวิเคราะหค์า่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน จากสถานีตรวจวดัคณุภาพน า้จ านวน 

10 สถานี มีผลการวิเคราะหค์ณุภาพแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-
2562 โดยมีการคิดคา่คะแนนคณุภาพน า้ผิวดิน จากกรมควบคมุมลพิษ โดยแบง่เกณฑค์ณุภาพน า้
ได ้4 ระดับ ไดแ้ก่ เสื่อมโทรมมาก (0-30) เสื่อมโทรม (31-60) พอใช ้(61-70) และดี (71-100) 
แสดงดงัภาพประกอบ 19 Error! Reference source not found.ถึง ภาพประกอบ 21 และตาราง 
20 ถึง ตาราง 22  
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ตาราง 20 การประมาณคา่ NH3N ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 81.55 69.27 74.95 73.64 74.85 81.55 69.27 
MK03 81.65 84.17 72.32 73.64 77.94 84.17 72.32 
MK05 83.95 80.23 78.91 86.80 82.47 86.80 78.91 
MK07 90.90 80.23 85.50 70.29 81.73 90.90 70.29 
MK08 95.79 82.87 93.40 77.58 87.41 95.79 77.58 
MK10 97.36 83.25 92.09 77.23 87.48 97.36 77.23 
KN01 97.35 98.52 89.81 59.06 86.18 98.52 59.06 
KN03 94.74 97.36 96.04 85.50 93.41 97.36 85.50 
KY01 97.34 97.37 95.95 70.83 90.37 97.37 70.83 
KY03 96.89 82.89 89.46 77.57 86.70 96.89 77.57 

 
ตาราง 21 การประมาณคา่ NH3N ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 80.27 69.24 82.85 86.82 79.79 86.82 69.24 
MK03 90.77 74.95 77.59 88.14 82.86 90.77 74.95 
MK05 93.40 88.13 92.08 89.45 90.77 93.40 88.13 
MK07 90.77 93.40 81.55 93.41 89.78 93.41 81.55 
MK08 86.82 85.50 82.86 96.03 87.80 96.03 82.86 
MK10 84.06 69.87 81.66 86.61 80.55 86.61 69.87 
KN01 71.15 96.79 91.28 76.61 83.96 96.79 71.15 
KN03 93.41 93.41 86.82 88.14 90.44 93.41 86.82 
KY01 91.78 89.55 77.79 81.47 85.15 91.78 77.79 
KY03 86.81 86.82 70.33 81.55 81.37 86.82 70.33 
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ตาราง 22 การประมาณคา่ NH3N ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 77.59 68.19 90.75 97.36 83.47 97.36 68.19 
MK03 76.27 78.90 84.19 97.28 84.16 97.28 76.27 
MK05 80.23 81.54 96.04 96.19 88.50 96.19 80.23 
MK07 86.81 92.09 88.14 96.33 90.84 96.33 86.81 
MK08 80.23 92.09 88.13 98.68 89.78 98.68 80.23 
MK10 80.30 90.71 84.17 92.58 86.94 92.58 80.30 
KN01 89.76 93.96 85.29 94.46 90.87 94.46 85.29 
KN03 89.45 84.41 88.14 92.57 88.64 92.57 84.41 
KY01 72.58 80.43 81.60 89.53 81.03 89.53 72.58 
KY03 72.34 76.31 71.04 90.78 77.62 90.78 71.04 

 
จากการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) จากการท า IDW ในปี 

2560 พบว่า มีค่าจากการท า IDW มีค่าสูงสุดเท่ากับ 98.52 ท่ีสถานี KN01 บริเวณต าบลปาก
แพรก ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี เป็นบรเิวณท่ีมีค่า NH3N อยู่ใน
ระดบัดี (71-100) และ มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 59.06 ท่ีสถานี KN01 บริเวณต าบลปากแพรก ต าบล
บา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบรเิวณท่ีมีค่า NH3N อยู่ในระดบัพอใช ้
(31-60) ในปี 2561 พบว่า มีคา่สงูสดุเท่ากบั 96.79 ท่ีสถานี KN01 บรเิวณต าบลปากแพรก ต าบล
บา้นเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า NH3N อยู่ในระดับดี (71-100) และ มีค่า
ต ่ าสุด เท่ ากับ  69.24 ท่ีสถานี  MK01 ต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลมใหญ่  อ า เภอเมือง
สมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ท่ีสถานี MK10 มีค่าเท่ากบั 69.87 บริเวณต าบลปากแพรก 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี และท่ีสถานี KY03 มีค่าเท่ากับ 70.33 บริเวณต าบล
ลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นบริเวณท่ีมีค่า NH3N อยู่ในระดบัพอใช ้
(61-70) และในปี 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 98.68 ท่ีสถานี MK08 บริเวณต าบลวังศาลา 
ต าบลท่าตะครอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี และต าบลแสนตอ ต าบลท่าเรือ ต าบลหวาย



  

 
 

75 

เหนียว ต าบลท่ามะกา ต าบลท่าไม ้ต าบลยางมว่ง ต าบลดอนชะเอม อ าเภอท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี
เป็นบริเวณท่ีมีค่า NH3N อยู่ในระดับดี (71-100) และ มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 68.19 ท่ีสถานี MK01 
บรเิวณต าบลบางจะเกรง็ ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็น
บรเิวณท่ีมีคา่ NH3N อยูใ่นระดบัพอใช ้(61-70) 

ผลการวิเคราะหค์า่แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในปี 2560 มีคา่คณุภาพท่ีอยูใ่นระดบัเสื่อม
โทรม (31-60) คือสถานี KN01 สว่นในปี 2561-2562 ในบรเิวณสถานีดงักลา่วมีคา่คณุภาพน า้ท่ีดี
ขึน้  

 
4.1.7 การวิเคราะหค์่าสารปรอท (Hg) ดว้ยการประมาณค่าเชิงพืน้ที ่

การวิเคราะหค์า่สารปรอท จากสถานีตรวจวดัคณุภาพน า้จ านวน 10 สถานี มีผลการ
วิเคราะหค์ุณภาพสารปรอท ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560 -2562 โดยมีการแบ่งเกณฑ์
คณุภาพน า้ได ้2 ระดบั คือ เป็นไปตามค่ามาตรฐานคณุภาพน า้ผิวดิน ท่ีมีค่ามาตรฐานสารปรอท
ไม่ เกิน 2 ug/l (0.0002 mg/l) และไม่ เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน แสดงดัง
ภาพประกอบ 22 ถึง ภาพประกอบ 24 และตาราง 23 ถึง ตาราง 25 
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ตาราง 23 การประมาณคา่ Hg ปี 2560 
 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 0.50 0.50 0.70 0.50 0.55 0.70 0.50 
MK03 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK05 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK07 1.90 0.50 0.90 0.50 0.95 1.90 0.50 
MK08 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK10 0.52 0.50 0.50 0.50 0.51 0.52 0.50 
KN01 0.96 0.51 0.50 0.59 0.64 0.96 0.50 
KN03 0.50 0.60 0.50 0.50 0.53 0.60 0.50 
KY01 2.18 0.60 0.50 0.50 0.95 2.18 0.50 
KY03 1.70 0.50 0.50 0.50 0.80 1.70 0.50 

 
ตาราง 24 การประมาณคา่ Hg ปี 2561 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 0.50 0.50 0.50 0.60 0.52 0.60 0.50 
MK03 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK05 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK07 0.50 0.50 0.50 0.10 0.40 0.50 0.10 
MK08 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK10 0.50 0.50 0.50 0.11 0.40 0.50 0.11 
KN01 0.50 0.50 0.50 0.08 0.39 0.50 0.08 
KN03 0.50 0.50 0.50 0.05 0.39 0.50 0.05 
KY01 0.50 0.50 0.50 0.59 0.52 0.59 0.50 
KY03 0.50 0.50 0.50 0.70 0.55 0.70 0.50 



  

 
 

80 

 
ตาราง 25 การประมาณคา่ Hg ปี 2562 

 

สถานี/ 
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน 
ม.ค.-มี.ค. 

ช่วงเดือน 
เม.ย.-มิ.ย. 

ช่วงเดือน 
ก.ค.-ก.ย. 

ช่วงเดือน 
ต.ค.–ธ.ค. 

คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ 

MK01 1.20 0.50 0.50 0.50 0.67 1.20 0.50 
MK03 0.70 0.50 0.50 0.50 0.55 0.70 0.50 
MK05 1.00 0.50 0.50 0.50 0.62 1.00 0.50 
MK07 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK08 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   
MK10 1.37 0.51 0.50 0.50 0.72 1.37 0.50 
KN01 0.08 0.88 0.50 0.50 0.49 0.88 0.08 
KN03 0.05 1.00 0.60 0.50 0.54 1.00 0.05 
KY01 0.49 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.49 
KY03 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50   

 
จากการประมาณค่าเชิงพืน้ท่ีสารปรอท (Hg) จากการท า IDW ในปี 2560 พบว่า 

สถานี KY01 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.18 บริเวณต าบลบา้นเหนือ ต าบลปากแพรก ต าบลท่ามะขาม 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี และในทุกสถานี มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 0.50 ในปี 2561 
พบวา่ สถานี KY03 มีคา่สงูสดุเท่ากบั 0.70 บรเิวณต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมืองกาญจนบรุ ีจงัหวดั
กาญจนบรุ ีและสถานี KN03 มีคา่ต ่าสดุเท่ากบั 0.05 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอ
ไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี และในปี 2562 พบว่า สถานี MK10 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.37 บริเวณ
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี และสถานี KN03 มีค่าต ่าสดุเท่ากับ 
0.05 บรเิวณต าบลท่าเสา ต าบลวงักระแจะ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี 

ผลการวิเคราะห์ค่าสารปรอท ในปี 2560 พบว่ามีค่าสารปรอทเกินค่ามาตรฐาน
คณุภาพน า้ผิวดิน ท่ีมีค่ามาตรฐานสารปรอทเกิน 2 ug/l (0.0002 mg/l) คือสถานี KY01 ส่วนในปี 
2561-2562 ในบรเิวณสถานีดงักลา่วมีคา่คณุภาพน า้ท่ีดีขึน้ เป็นไปตามเกณฑค์ณุภาพน า้ผิวดิน ท่ี
มีคา่มาตรฐานสารปรอทไม่เกิน 2 ug/l (0.0002 mg/l) 
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4.2 การวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพของน า้กับค่าการสะทอ้นจากภาพถ่าย
ดาวเทยีม Landsat 8  

ในการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพของน า้กับค่าการสะทอ้นจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 โดยการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ ์
(Correlation) ระหว่างขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัคุณภาพน า้ผิวดิน จ านวน 10 สถานี ใชข้อ้มูล
คณุภาพน า้จ านวน 7 พารามิเตอร ์ไดแ้ก่ คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ปรมิาณออกซิเจนละลายน า้ 
(DO) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด 
(TCB) ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) และ
สารปรอท (Hg) กบัขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วง
คลื่นท่ี 2 (Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) ช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง 2560-
2562 โดยท าการศึกษา 4 ครัง้ต่อปี ครัง้ท่ี 1 ศกึษาช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศกึษา
ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ครัง้ท่ี 3 ศึกษาช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน และครัง้ท่ี 4 
ศกึษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ผลการศกึษาดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กับค่าการสะท้อนของ
ข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 

การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง
ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในปี 2560 ดังภาพประกอบ 25 ถึง 
ภาพประกอบ 28 และตาราง 26 ในปี 2561 ดังภาพประกอบ 29Error! Reference source not 

found. ถึง ภาพประกอบ 32 และตาราง 27 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 33 ถึง ภาพประกอบ 36 
และตาราง 28  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 25 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 26 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 27 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 28 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 

 
ตาราง 26 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม 
Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.1245 0.4201 0.1092 0.0688 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.1499 0.3915 0.1096 0.1336 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.1834 0.4245 0.1336 0.1747 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.1477 0.2235 0.1344 0.0411 

 
จากภาพประกอบ 25 ถึง ภาพประกอบ 28 และ ตาราง 26 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูความเป็นกรด-ดา่งกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 1 และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน มีแนวโน้มของ
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4201 และ 0.4245 
ตามล าดบั 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 29 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 30 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 31 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 32 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ชว่งเดือน ตลุาคม ถึง 

ธนัวาคม ปี 2561 
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ตาราง 27 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลู
ดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.4215 0.3408 0.2626 0.0542 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.4345 0.3647 0.2647 0.0158 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3779 0.3504 0.2510 0.0530 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.5203 0.3989 0.2624 0.2356 

 
จากภาพประกอบ 29 ถึง ภาพประกอบ 32 และตาราง 27 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูความเป็นกรด-ดา่งกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโนม้ของ
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4215, 0.4345 และ 
0.5203 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 33 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 34 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 35 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
 

  



  

 
 

91 

ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 36 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 

 

ตาราง 28 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นกรด-ดา่ง (pH) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม 
Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0412 0.2482 0.0092 0.2230 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0428 0.2730 0.0180 0.2577 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0129 0.2700 0.0639 0.3233 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0053 0.2952 0.1063 0.3537 

 
จากภาพประกอบ 33 ถึง ภาพประกอบ 36 และตาราง 28 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูความเป็นกรด-ดา่งกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น  4 ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโน้มของ
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.3233 และ 
0.3537 ตามล าดบั 
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4.2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO) กับค่าการสะท้อนของ

ข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าออกซิเจนละลายน า้ (DO) กบัขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 
เป็นระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วงคลื่นท่ี 2 (Blue) ช่วง
คลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศึกษา 4 ครัง้ต่อปี ครัง้ท่ี 1 ศึกษาช่วงเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศึกษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ครัง้ท่ี 3 ศึกษาช่วงเดือน 
กรกฎาคม ถึง กันยายน และครัง้ท่ี 4 ศึกษาช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ในปี 2560 แสดงดงั
ภาพประกอบ 37 ถึง ภาพประกอบ 40 และตาราง 29 ในปี 2561 ดังภาพประกอบ 41 ถึง 
ภาพประกอบ 44 และตาราง 30 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 45 ถึง ภาพประกอบ 48 และตาราง 
31  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 37 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 38 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 39 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 40 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 29 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ออกซเิจนละลายน า้ (DO) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลู
ดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 

 
ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.7157 0.4498 0.0057 0.5465 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.7179 0.4640 0.0165 0.5261 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.7112 0.2961 0.0391 0.4289 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.5217 0.1877 0.0354 0.8680 

 
จากภาพประกอบ 37 ถึง ภาพประกอบ 40 และตาราง 29 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูออกซิเจนละลายน า้กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโนม้ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธ์
ในระดบัสงูมาก กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.8680, 0.7157, 0.7179 และ 
0.7112 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 41 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 42 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 43 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 44 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 

 

ตาราง 30 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ออกซเิจนละลายน า้ (DO) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลู
ดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.6369 0.1447 0.2067 0.2783 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.6548 0.2134 0.2077 0.2781 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3726 0.2236 0.2319 0.2480 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.6970 0.2153 0.2565 0.0838 

 
จากภาพประกอบ 41 ถึง ภาพประกอบ 44 และตาราง 30 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูออกซิเจนละลายน า้กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 1 2 และ 4 ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์น
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ระดับสูง กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.6369, 0.6548 และ 0.6970 
ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 45 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 46 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 47 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 48 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ออกซเิจนละลายน า้  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 
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ตาราง 31 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ออกซเิจนละลายน า้ (DO) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลู
ดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.4101 0.0720 0.4592 0.2650 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.3938 0.0618 0.4547 0.2621 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3845 0.0694 0.4509 0.3737 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.3224 0.0861 0.4626 0.4103 

 
จากภาพประกอบ 45 ถึง ภาพประกอบ 48 และตาราง 31 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูออกซเิจนละลายน า้กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 
มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กลา่วคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4592, 
0.4547, 0.4509 และ 0.4626 ตามล าดบั 

 
4.2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) กับค่าการ

สะทอ้นของข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) กบัขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 8 เป็นระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศกึษา 4 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ท่ี 1 ศกึษา
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศกึษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุายน ครัง้ท่ี 3 ศกึษาช่วง
เดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน และครัง้ท่ี 4 ศกึษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ในปี 2560 แสดง
ดังภาพประกอบ 49 ถึง ภาพประกอบ 52 และตาราง 32 ในปี 2561 ดังภาพประกอบ 53 ถึง 
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ภาพประกอบ 56 และตาราง 33 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 57 ถึง ภาพประกอบ 60 และตาราง 
34  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 49 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 50 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ช่วงเดือน 

เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 51 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 52 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 32 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) กบัคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.5653 0.3226 0.2362 0.6950 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.5033 0.2813 0.2483 0.7034 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.4280 0.2799 0.2738 0.7185 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.2686 0.1217 0.2745 0.3514 

 
จากภาพประกอบ 49 ถึง ภาพประกอบ 52 และตาราง 32 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความสกปรกในรูปสารอินทรีย์กับค่าการสะท้อนจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม มี
แนวโน้มของความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.7034 และ 0.7185 ตามล าดบั 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 53 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
 

  



  

 
 

108 

ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 54 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 55 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 56 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 
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ตาราง 33 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) และคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.6678 0.5497 0.6913 0.1398 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.6640 0.5982 0.6793 0.1321 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.1695 0.5724 0.6694 0.0285 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.5046 0.5644 0.6815 0.1789 

 
จากภาพประกอบ 53 ถึง ภาพประกอบ 56 และตาราง 33 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความสกปรกในรูปสารอินทรีย์กับค่าการสะท้อนจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน 
กรกฎาคม ถึง กันยายน มีแนวโน้มของความสัมพันธ์ในระดับสูง กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.6913, 0.6793, 0.6694 และ 0.6815 ตามล าดบั และช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 
2 ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโน้มของความสัมพันธ์ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.6678 และ 0.6640 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 57 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 58 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 59 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 60 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์ 
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 

 

ตาราง 34 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) และคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.5452 0.2168 0.0871 0.2523 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.5344 0.2292 0.0845 0.2292 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.5364 0.2907 0.0979 0.1764 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.4483 0.3501 0.0789 0.0968 

 
จากภาพประกอบ 57 ถึง ภาพประกอบ 60 และตาราง 34 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความสกปรกในรูปสารอินทรีย์กับค่าการสะท้อนจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน มกราคม ถึง 
มีนาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.5452, 0.5344, และ 0.5364 ตามล าดบั 
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4.2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) 

กับค่าการสะทอ้นของข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB)  กบัขอ้มลูภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 เป็นระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วง
คลื่นท่ี 2 (Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศกึษา 4 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ท่ี 
1 ศึกษาช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศึกษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ครัง้ท่ี 3 
ศึกษาช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน และครัง้ท่ี 4 ศึกษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม ในปี 
2560 แสดงดงัภาพประกอบ 61 ถึง ภาพประกอบ 64 และตาราง 35 ในปี 2561 ดงัภาพประกอบ 
65 ถึง Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.ภาพประกอบ 
68และตาราง 36 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 69 ถึง ภาพประกอบ 72 และตาราง 37  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 61 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 62 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 
 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 63 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 64 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 35 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) กบัคา่การ
สะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.6897 0.8000 0.0626 0.7404 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.7627 0.7931 0.0659 0.7314 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.8108 0.7811 0.0755 0.7565 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.8137 0.7513 0.0793 0.3342 

 
จากภาพประกอบ 61 ถึง ภาพประกอบ 64 และตาราง 35 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมดกับค่าการสะท้อนจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโน้มของความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.7627, 0.8108 และ 0.8137 ตามล าดบั ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 
และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุายน มีแนวโนม้ของความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก 
กลา่วคือ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.8000, 0.7931, 0.7811 และ 0.7513 ตามล าดบั 
ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธ์
กนัในระดบัสงูมาก กล่าวคือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.7404, 0.7314 และ 0.7565 
ตามล าดบั  
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 65 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 66 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 67 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 68 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 
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ตาราง 36 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) และคา่การ
สะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.5631 0.2268 0.5247 0.5674 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.5815 0.2507 0.5210 0.5578 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3593 0.2639 0.5102 0.4968 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.7052 0.3070 0.5100 0.4001 

 
จากภาพประกอบ 65 ถึง ภาพประกอบ 68 และตาราง 36 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมดกับค่าการสะท้อนจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีแนวโนม้
ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.7052 และ
ช่วงคลื่น1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน มีแนวโนม้ของ
ความสัมพันธ์ในระดับสูง กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.5247, 0.5210, 
0.5102 และ 0.5100 ตามล าดบั และช่วงคลื่น 1 และช่วงคลื่น 2 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มี
แนวโนม้ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.5674 และ 
0.5578 ตามล าดบั 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 69 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 70 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 71 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 72 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 
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ตาราง 37 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) กบัคา่การ
สะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.3105 0.1004 0.6900 0.2503 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.2768 0.1061 0.6983 0.2650 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.2759 0.1599 0.7120 0.2874 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.1793 0.1287 0.6951 0.2971 

 
จากภาพประกอบ 69 ถึง ภาพประกอบ 72 และตาราง 37 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมดกับค่าการสะท้อนจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน มี
แนวโน้มของความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.7120 และช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน มีแนวโนม้
ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.6900, 0.6983 
และ 0.6951 ตามล าดบั 

 
4.2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าปริมาณแบคทเีรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) กับ

ค่าการสะทอ้นของข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) กับขอ้มลูภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 เป็นระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วง
คลื่นท่ี 2 (Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศกึษา 4 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ท่ี 
1 ศึกษาช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศึกษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ครัง้ท่ี 3 
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ศึกษาช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน และครัง้ท่ี 4 ศึกษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม ในปี 
2560 แสดงดงัภาพประกอบ 73 ถึง ภาพประกอบ 76 และตาราง 38 ในปี 2561ดงัภาพประกอบ 
77 ถึง ภาพประกอบ 80 และตาราง 39 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 81 ถึง ภาพประกอบ 84 และ
ตาราง 40  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 73 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 74 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 75 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 76 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 38 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (FCB) กบัคา่การ
สะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.3874 0.1475 0.0204 0.4895 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.3789 0.0667 0.0218 0.4587 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3212 0.1027 0.0193 0.3842 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.3860 0.0672 0.0226 0.2908 

 
จากภาพประกอบ 73 ถึง ภาพประกอบ 76Error! Reference source not found. 

และตาราง 38 พบว่า การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอรม์กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 1 และช่วงคลื่น 2 
ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโนม้ของความสมัพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4895 และ 0.4587 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
 

  



  

 
 

130 

ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 77 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 78 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 79 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 80 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 
 

ตาราง 39 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ทัง้หมด (FCB) กบัคา่
การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.6399 0.4507 0.4910 0.5355 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.6310 0.4779 0.4897 0.5208 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0429 0.5044 0.4765 0.4968 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.5555 0.5099 0.4752 0.3389 

 
จากภาพประกอบ 77 ถึง ภาพประกอบ 80 และตาราง 39 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน มกราคม ถึง 
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มีนาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.6399, 0.6310 และ 0.5555 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 81 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 82 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 
 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 83 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 
ภาพประกอบ 84 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  

ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 
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ตาราง 40 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (FCB) กบัคา่การ
สะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.2216 0.2420 0.1884 0.4171 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.1970 0.2487 0.1742 0.4239 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.1949 0.2377 0.1735 0.4301 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.1017 0.2103 0.1473 0.4293 

 
จากภาพประกอบ 81 ถึง ภาพประกอบ 84 และตาราง 40 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์กบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน 
ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กลา่วคือ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์
(r) เท่ากบั 0.4171, 0.4239, 0.4301 และ 0.4293 ตามล าดบั 

 
4.2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างค่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) กับค่าการ

สะทอ้นของข้อมูลดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัค่าปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) กบัขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 8 เป็นระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 (Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศกึษา 4 ครัง้ตอ่ปี ครัง้ท่ี 1 ศกึษา
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศกึษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุายน ครัง้ท่ี 3 ศกึษาช่วง
เดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน และครัง้ท่ี 4 ศกึษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ในปี 2560 แสดง
ดังภาพประกอบ 85 ถึง ภาพประกอบ 88 และตาราง 41 ในปี 2561 ดังภาพประกอบ 89 ถึง 
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ภาพประกอบ 92 และตาราง 42 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 93 ถึง ภาพประกอบ 96 และตาราง 
43  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 85 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 86 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 87 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 88 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 41 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) กบัคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0000 0.1101 0.4932 0.5613 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0000 0.0864 0.4847 0.5801 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0000 0.1529 0.4745 0.5850 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0000 0.0399 0.4783 0.1028 

 
จากภาพประกอบ 85 ถึง ภาพประกอบ 88 และตาราง 41 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแอมโมเนีย-ไนโตรเจนกับค่าการสะท้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 8 ในปี 2560 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม มี
แนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.5613, 
0.5801 และ 0.5850 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 89 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 90 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 91 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 92 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 

 

ตาราง 42 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) กบัคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0556 0.1317 0.0895 0.1517 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0571 0.1480 0.0820 0.1011 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.3364 0.2210 0.0733 0.4378 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0080 0.1602 0.0873 0.2017 

 
จากภาพประกอบ 89 ถึง ภาพประกอบ 92 และตาราง 42 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแอมโมเนีย-ไนโตรเจนกับค่าการสะท้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 8 ในปี 2561 ช่วงคลื่น 3 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์น
ระดบัสงู กลา่วคือ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4378 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 93 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 94 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 95 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 96 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 
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ตาราง 43 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง.คา่ปรมิาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) กบัคา่การสะทอ้นของ
ขอ้มลูดาวเทียม Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0330 0.3271 0.6038 0.0686 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0201 0.3403 0.5958 0.1095 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0743 0.3178 0.5963 0.0010 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0099 0.3033 0.5884 0.1000 

 
จากภาพประกอบ 93 ถึง ภาพประกอบ 96 และตาราง 43 พบว่า การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแอมโมเนีย-ไนโตรเจนกับค่าการสะท้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 8 ในปี 2562 ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง 
กนัยายน มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กลา่วคือ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 
0.6038, 0.5958, 0.5963 และ 0.5884 ตามล าดบั 

 
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสารปรอท (Hg) กับค่าการสะท้อนของข้อมูล

ดาวเทยีม Landsat 8 
การวิเคราะหร์ะดบัความสมัพนัธด์ว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง

ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดค่าสารปรอท (Hg) กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ในช่วงคลื่นท่ี 1 (Coastal Aerosol) ช่วงคลื่นท่ี 2 (Blue) ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) และช่วงคลื่นท่ี 4 (Red) โดยท าการศึกษา 4 ครัง้ต่อปี ครัง้ท่ี 1 ศึกษาช่วงเดือน มกราคม 
ถึง มีนาคม ครัง้ท่ี 2 ศกึษาช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถนุายน ครัง้ท่ี 3 ศกึษาช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง 
กนัยายน และครัง้ท่ี 4 ศกึษาช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ในปี 2560 แสดงดงัภาพประกอบ 97 
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ถึง ภาพประกอบ 100 และตาราง 44 ในปี 2561 ดงัภาพประกอบ 101 ถึง ภาพประกอบ 104 และ
ตาราง 45 ในปี 2562 ดงัภาพประกอบ 105 ถึง ภาพประกอบ 108 และตาราง 46  

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 97 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 98 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2560 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 99 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2560 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 100 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 
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ตาราง 44 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่สารปรอท (Hg) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม 
Landsat 8 ปี 2560 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.3043 0.4316 0.3680 0.3265 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.1667 0.4637 0.3728 0.3455 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0010 0.5267 0.3775 0.4286 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0748 0.3649 0.3721 0.0836 

 
จากภาพประกอบ 97 ถึง ภาพประกอบ 100 และตาราง 44 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูปรอทกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2560 
ช่วงคลื่น 1 ช่วงคลื่น 2 และช่วงคลื่น  3 ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน มีแนวโน้มของ
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.4316, 0.4637 และ 
0.5267 ตามล าดบั 

 
ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 101 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 102 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2561 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 103 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2561 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 104 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2561 

 

ตาราง 45 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่สารปรอท (Hg) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม 
Landsat 8 ปี 2561 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.1618 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.2160 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.1020 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.1445 

 
จากภาพประกอบ 101 ถึง ภาพประกอบ 104 และตาราง 45 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูปรอทกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2561 
ช่วงคลื่น 2 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบันอ้ย กล่าวคือ มี
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.2160 
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ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 105 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 
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ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 106 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน เมษายน ถงึ มถินุายน ปี 2562 

 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 107 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปี 2562 

 

  



  

 
 

157 

ก) ช่วงคลื่นที่ 1 (Coastal Aerosol) 

 

ข) ช่วงคลื่นที่ 2 (Blue) 

 
ค) ช่วงคลื่นที่ 3 (Green) 

 

ง) ช่วงคลื่นที่ 4 (Red) 

 
 

ภาพประกอบ 108 การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียมกบัคา่สารปรอท  
ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2562 
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ตาราง 46 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่สารปรอท (Hg) กบัคา่การสะทอ้นของขอ้มลูดาวเทียม 
Landsat 8 ปี 2562 

 

ช่วงคลื่น /  
ช่วงเดือน 

ช่วงเดือน  
ม.ค. – มี.ค. 

ช่วงเดือน  
เม.ย. - มิ.ย. 

ช่วงเดือน  
ก.ค. - ก.ย. 

ช่วงเดือน  
ต.ค. – ธ.ค. 

ช่วงคลื่นท่ี 1 
(Coastal Aerosol) 

0.0773 0.2283 0.3600 0.5173 

ช่วงคลื่นท่ี 2 
(Blue) 

0.0349 0.2169 0.3710 0.5319 

ช่วงคลื่นท่ี 3 
(Green) 

0.0202 0.2626 0.3962 0.5348 

ช่วงคลื่นท่ี 4 
(Red) 

0.0677 0.2809 0.4249 0.4905 

 
จากภาพประกอบ 105 ถึง ภาพประกอบ 108 และตาราง 46 พบว่า การวิเคราะห์

ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูปรอทกบัคา่การสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี 2562 
ช่วงคลื่น1,ช่วงคลื่น 2 ช่วงคลื่น 3 และช่วงคลื่น 4 ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม มีแนวโนม้ของ
ความสัมพันธ์ในระดับสูง กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.5173, 0.5319, 
0.5348 และ 0.4905 ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าแม่กลอง  โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะหค์ณุภาพของน า้ในลุม่น า้แม่กลองดว้ยการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ี และเพื่อ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของน า้กบัค่าการสะทอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 
8 จากขอ้มลูทตุิยภมูิจากกรมควบคมุมลพิษ จ านวน 10 สถานี ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560 - 
2562 สามารถสรุปผลการวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1. สรุปผลการวิจยั 

2. อภิปรายผลการวิจยั 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศกึษา  
ในการประยกุตร์ะบบภมูิสารสนเทศเพื่อศึกษาคณุภาพน า้ในลุ่มน า้แม่กลอง ไดมี้การใช้

ขอ้มูลทุติยภูมิของคุณภาพน า้จากกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 10 สถานี เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ระหว่าง 2560-2562 ในการวิเคราะห์คุณภาพของน า้ดว้ยการประมาณค่าดว้ยวิธี IDW พบว่า 
ขอ้มลูความเป็นกรด-ดา่ง (pH) จากการประมาณคา่เชิงพืน้ท่ีแลว้ พบว่าคา่คณุภาพน า้ในทกุสถานี
มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ท่ีอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน า้ผิวดินท่ีความเป็นกรด-ด่างท่ี 5 ถึง 9 
ออกซิเจนละลายน า้ (DO) พบค่าคุณภาพน ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ท่ีสถานี MK01 สถานี 
MK03 สถานี KN01 สถานี KY01 และสถานี KY03 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีแหล่งชุมชน ป่าชายเลน 
โรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม เกษตรกรรม ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) พบค่าคณุภาพ
น า้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ท่ีสถานี MK03 สถานี MK01 และสถานี KN01 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ี
แหล่งชุมชน ป่าชายเลน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์
ทั้งหมด (TCB) พบค่าคุณภาพน ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ท่ีสถานี MK08 สถานี MK07 
คณุภาพน า้ท่ีอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม ท่ีสถานี MK05 สถานี MK01 สถานี KY01 และสถานี MK03 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีแหล่งชุมชน ป่าชายเลน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เกษตรกรรม ปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) พบค่าคณุภาพน า้ท่ีอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม ท่ีสถานี MK05 
สถานี MK07 สถานี MK08 สถานี MK01 และสถานี MK03 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีแหลง่ชมุชน ป่าชาย
เลน โรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม เกษตรกรรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) พบคา่คณุภาพน า้ท่ี
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อยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรม ท่ีสถานี KN01 เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีแหล่งชุมชน เกษตรกรรม แพบา้นเรือน 
สารปรอท (Hg) ท่ีสถานี KY01 พบค่าสารปรอทเกินค่ามาตรฐานท่ี 2.00 ug/l (0.0002 mg/l) 
เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีตวัเมือง แหลง่ชมุชน แพบา้นเรอืน  

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของน า้กบัค่าการสะทอ้นของขอ้มลูภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระดบัสูง ท่ีช่วง
คลื่น 1 (Coastal Aerosol) และช่วงคลื่น 4 (Red) ในช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน และช่วง
เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ออกซิเจนละลายน า้ (DO) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก ท่ี
ช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol) และช่วงคลื่น 2 (Blue) ในช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธันวาคม และช่วง
เดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ความสกปรกในรูปสารอินทรยี ์(BOD) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระดับสูง ท่ีช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol) ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม และช่วงเดือน 
กรกฎาคม ถึง กันยายน และช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์
ทัง้หมด (TCB) มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก ท่ีช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol) และช่วง
คลื่น 4 (Red) ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์ (FCB) 
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระดับสูง ท่ีช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol) ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง 
ธันวาคม และช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม แอมโมเนีย -ไนโตรเจน (NH3N) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระดับสูง ท่ีช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน และช่วงเดือน 
ตุลาคม ถึง ธันวาคม สารปรอท (Hg) พบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในระดับสูง ท่ีช่วงคล่ืน 3 
(Green) ในช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม  

 
5.2 อภปิรายผล  

ในการประยุกตใ์ชร้ะบบภมูิสารสนเทศเพื่อการศึกษาคณุภาพน า้ ไดใ้ชก้ารประมาณค่า
คณุภาพของน า้ดว้ยวิธีระยะทางกลบัโดยน า้หนกั (IDW) สามารถทราบถึงระยะการกระจายของ
มลพิษท่ีเกิดจากบริเวณสถานีต่างๆได้ พบว่า ท่ีสถานี MK01 บริเวณต าบลบางจะเกร็ง ต าบล
แหลมใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวดัสมุทรสงคราม และท่ีสถานี MK03 บริเวณต าบล
ลาดใหญ่ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื ้นท่ีท่ี มีปัญหาคุณภาพน ้า
ทางดา้นออกซเิจนละลายน า้ (DO) ท่ีเกิดจากน า้มีความสกปรกมาก ท าใหค้า่ออกซเิจนละลายน า้มี
ค่านอ้ย (มั่นสิน ตณัฑุลเวศม,์ 2543) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) เกิดจากน า้สกปรก
มากมีสารอินทรยีอ์ยู่เยอะ จลุินทรียต์อ้งใชอ้อกซิเจนย่อยสลายจ านวนมาก (มั่นสิน ตณัฑุลเวศม,์ 
2543) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด (TCB) เกิดจากการปล่อยน ้าเสียน ้าทิง้จาก
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ครวัเรือน เน่ืองจากแบคทีเรียกลุ่มนีพ้บไดจ้ากอุจจาระ ของสตัวเ์ลือดอุ่นและคน (กรมอนามัย, 
2558) ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (FCB) เกิดจากการปลอ่ยน า้เสียน า้ทิง้จากครวัเรอืน 
เน่ืองจากแบคทีเรียกลุ่มนีพ้บได้จากอุจจาระ ของสัตว์เลือดอุ่นและคน (กรมอนามัย, 2558)
เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน เป็นพืน้ท่ีแหล่งชมุชน พืน้ท่ีตวัเมือง พืน้ท่ีป่าชาย
เลน เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม สถานี KN01 บริเวณต าบลปากแพรก ต าบลบา้นเหนือ 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาคุณภาพน า้ทางดา้นออกซิเจน
ละลายน า้ (DO) ท่ีเกิดจากน า้มีความสกปรกมาก ท าใหค้่าออกซิเจนละลายน า้มีค่านอ้ย ความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD) เกิดจากน า้สกปรกมากมีสารอินทรียอ์ยู่เยอะ จุลินทรียต์อ้งใช้
ออกซิเจนย่อยสลายจ านวนมาก แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3N) ท่ีเกิดจาก แหลง่น า้เสียท่ีมีการท า
เกษตรกรรม ฟารม์เลีย้งสุกร และน า้ทิง้จากแหล่งชุมชน (กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ,์ 2555) เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน เป็นพืน้ท่ีหมู่บา้น แพบา้นเรือน 
เกษตรกรรม และสถานี KY01 บรเิวณต าบลปากแพรก ต าบลบา้นเหนือ ต าบลท่ามะขาม อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาคณุภาพน า้ทางดา้นออกซิเจนละลายน า้ 
(DO) ท่ีเกิดจากน า้มีความสกปรกมาก ท าใหค้่าออกซิเจนละลายน า้มีค่านอ้ย ปรมิาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) เกิดจากการปล่อยน า้เสียน า้ทิง้จากครวัเรือน เน่ืองจากแบคทีเรีย
กลุม่นีพ้บไดจ้ากอจุจาระ ของสตัวเ์ลือดอุน่และคน สารปรอท (Hg) ท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิง 
การเผาขยะ ขยะผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ตามบ้านเรือน และโรงงาน (ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 13 
(ชลบรุ)ี, 2561) เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน เป็นพืน้ท่ีตวัเมือง แหลง่ชมุชน แพ
บา้นเรอืน  

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน ้ากับค่าการสะท้อนของภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 พบว่า ช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 
(Green) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีค่าการสะทอ้นเหมาะส าหรบัค่าออกซิเจนละลายน า้ 
(DO) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก ในช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) และ
ช่วงคลื่น 4 (Red) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีค่าการสะท้อนเหมาะส าหรบัค่าปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด (TCB) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก ช่วงคลื่น 1 
(Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 
และช่วงคลื่น 4 (Red) ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มีคา่การสะทอ้นเหมาะส าหรบัคา่ออกซิเจน
ละลายน า้ (DO) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก ช่วงคลื่น 2 (Blue) และช่วงคลื่น 3 
(Green) ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม มีค่าการสะท้อนเหมาะส าหรบัค่าความสกปรกในรูป
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สารอินทรีย ์(BOD) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมาก ช่วงคลื่น 2 (Blue), ช่วงคลื่น 3 
(Green) และช่วงคลื่น 4 (Red) ช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม มีค่าการสะทอ้นเหมาะส าหรบัค่า
ปรมิาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ (TCB) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก ช่วงคลื่น 1 
(Coastal Aerosol), ช่วงคลื่น 2(Blue), ช่วงคลื่น 3 (Green) และช่วงคลื่น 4 (Red) ช่วงเดือน 
เมษายน ถึง มิถนุายน มีคา่การสะทอ้นเหมาะส าหรบัคา่ปรมิาณแบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ (TCB) มี
แนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก และช่วงคลื่น 1 (Coastal Aerosal), ช่วงคลื่น 2 (Blue) 
และช่วงคลื่น 3 (Green) ช่วงเดือน ตลุาคม ถึง ธนัวาคม มีคา่การสะทอ้นเหมาะส าหรบัคา่ปรมิาณ
แบคทีเรยีกลุม่โคลิฟอรม์ (TCB) มีแนวโนม้ของความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเพิ่มเติม พารามิเตอรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคณุภาพน า้  เช่น ความ
เค็ม สารแขวนลอย  

2. น าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) เขา้มา
ใชป้ระกอบการวิเคราะหค์า่การสะทอ้นของแหลง่น า้ 

3. ควรใชร้ะยะเวลาการศกึษา เป็นจ านวน 10 ปี หรอื 15 ปี 
4. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรใชด้าวเทียม Hyperspectral ท่ีมีความยาวช่วงคลื่นท่ีแคบ

กวา่ Multispectral เช่น ดาวเทียม HJ-1A ดาวเทียม EO-1 Hyperion 
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