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บทคัดยอ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับโลหะหนักในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในเขตเมืองขอนแกน
4 แหง คือ บึงหนองโคตร บึงแกนนคร บึงสีฐาน และอางเก็บน้ําบานซําจาน ไดดําเนินการระหวางเดือน
กรกฎาคม 2549 ถึง เดือนธันวาคม 2549 โดยทําการเก็บตัวอยาง 12 ครั้งตอแหลงเก็บตัวอยาง และเลือก
ศึกษาพารามิเตอร 5 ตัว ไดแก โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และตะกั่ว
(Pb)

ผลการศึกษาพบวา จํานวนครั้งของโลหะหนักที่ถูกตรวจพบมากที่สุด คือ Cd ซึ่งพบในบึงสีฐาน
บึงแกนนคร และบึงหนองโคตร รอยละ 100, 92 และ 92 ตามลําดับ แตในอางเก็บน้ําบานซําจานจะพบ
Cu มากครั้งที่สุด คือรอยละ 83 และตรวจพบ Cr นอยครั้งที่สุดที่รอยละ 43 เมื่อพิจารณาโอกาสความ
เขมขนที่เกินคามาตรฐานพบวา Cd มีโอกาสเกินคามาตรฐานอยูในระดับ 0.3542 หรือเทียบไดกับรอยละ
35.42 โดยพบในบึงสีฐานและบึงแกนนคร รองลงมาคือ Cr ที่บึงหนองโคตรในระดับ 0.0625 และ Pb ที่บึง
สีฐานในระดับ 0.0208 โดยทุกคาของ Cu และ Zn ที่ตรวจวัดพบวาไมเกินมาตรฐานในทุกๆแหลงน้ํา เมื่อ
พิจารณาดวยเกณฑความเขมขนเฉลี่ยพบวามีเพียง Cd ตัวเดียวที่มีคาเกินมาตรฐานโดยตรวจพบในบึงสี
ฐานและบึงหนองโคตร สวนการทดสอบดวย ANOVA แบบ one-way analysis พบวาแตละพารามิเตอรที่
ตรวจวัดในทุกๆแหลงน้ําไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 การจัดทําแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยวิธีวิเคราะหแบบ Multiple stations - Multiple variables ดวยคา Average
confidence interval width 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ตองมีการเก็บตัวอยางน้ําในบึงหนองโคตร บึง
แกนนคร บึงสีฐาน และอางเก็บน้ําซําจาน 32, 18, 33 และ 10 ครั้งตอป ตามลําดับ โดยเสียคาใชจายตอป
223,364 บาท
คําสําคัญ : โลหะหนัก, การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา, วิธีหลายสถานีหลายตัวแปร
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ABSTRACT
Water quality monitoring for heavy metals in the impoundment reservoirs in Khon Kaen area
was carried out in the 4 reservoirs, i.e., Nong Khot, Kaen Nakhon, Sithan and Ban Sum Jan, during
July and December 2006. Twelve water samplings were investigated at each site by analysing 5
parameters – Chromium (Cr), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Lead (Pb), and Zinc (Zn).
The results revealed that Cd was mostly detected in Sithan, Kaen Nakhon and Nong Khot
reservoirs at 100%, 92% and 92% , respectively. The parameter mostly found in Ban Sum Jan was Cu
at 83% but Cr was merely found at 43% Considering the probability of quality standard exceedance,
it was found that the exceedance of Cd was 0.3542 or 35.42% in Sithan and Kaen Nakhon reservoirs
followed by Cr in Nong Khot reservoirs at the level of 0.0625 and Pb in Sithan reservoirs at 0.0200.
However, the nonexceedance of Cu and Zn were found in every reservoir. Base on the average
concentration of each parameter, the quality standard exceedance of Cd was merely found in Sithan
and Nong Khot reservoirs. An ANOVA testing with one-way analysis for each parameter resulted
that no statistically different at the 0.05 level of significance.
Finally, the monitoring plan analyzed by Multiple stations-Multiple variables at the average
confidence interval width of 0.01 mg/l concluded that water sampling frequency in Nong Khot, Kaen
Nakhon, Sithan and Ban Sum Jan reservoirs were 32, 18, 33 and 10 samples/year, respectively. The
annual estimate cost of the plan was estimated as 223,364 Bahts.
Keywords : Heavy Metals, Water Quality Monitoring, Multiple Stations-Multiple Variables method

*

Original manuscript submitted: July 26, 2007 and Final manuscript received: September 3, 2007

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับโลหะหนักในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในเขตขอนแกน

721

บทนํา
แหลงเก็บกักนําผิวดินในเขตเมืองขอนแกนจํานวน 4 แหง อันไดแก บึงหนองโคตร บึงแกนนคร
บึงสีฐาน และอางเก็บน้ําบานซําจาน สภาพปจจุบันแหลงน้ําเหลานี้ ไดรับผลกระทบจากน้ําเสียที่ระบาย
มาจากน้ําฝนและน้ํา ทิ้งชุมชนบริเวณขางเคียงรวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แทรกตัวอยูใ น
ละแวกใกล เ คีย ง นอกจากนี้บ ริ เ วณหลุ ม ฝ ง กลบขยะของเทศบาลเมื อ งขอนแก น ซึ่ ง อยู ห า งจากเขต
เทศบาลไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร ยังเกิดปญหาการปนเปอนของน้ําชะมูลฝอยซึ่งสงผล
กระทบตอแหลงเก็บกักน้ําผิวดินขางเคียงอันไดแก อางเก็บน้ําบานซําจาน กอใหเกิดการสะสมสารกอ
มลพิษในหวงโซอาหารในแหลงน้ําเหลานี้ ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพและอันตรายตอประชาชนที่
ใชประโยชนจากแหลงน้ํา ทั้งการอุปโภคและบริโภคได
ธวัชชัย อุทธาทิพย และธนากร ประพฤติธรรม (2548) ไดศึกษาปริมาณโลหะหนักโดยใช
แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี เปนดัชนีตรวจวัดในแหลงน้ําผิวดินประเภทเก็บกัก 7
แหงในเขตเทศบาลนครขอนแกน พบวาตรวจพบโลหะหนักทุกชนิด โดยคาเฉลี่ยในแตละสารโลหะหนัก
ยังไมเกินคามาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่มิใชน้ําทะเล แตมีแนวโนมที่จะเกิดการปนเปอนเนื่องจาก
แหลงน้ํานั้นสวนใหญเปนแหลงรองรับน้ําฝนและบางแหงมีชุมชนพักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูใกลเคียง
นอกจากนี้แหลงน้ําใตดินที่อยูใกลเคียงหลุมฝงกลบขยะของเมืองขอนแกนไดตรวจสอบคุณภาพน้ําแลว
พบวาในรัศมี 1.5 กิโลเมตร มีการปนเปอนของ แคดเมียม ทองแดง และตะกั่ว ในแหลงน้ําเกินมาตรฐาน
(สมหมาย ขยันดี, 2542)
ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวขางตน จึงวางโครงการเพื่อศึกษาการปนเปอนสารโลหะ
หนั ก ในแหล ง น้ํ า ดั ง กล า ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ บื้ อ งต น คื อ รวบรวมเป น ฐานข อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า และ
วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ คื อ นํ า ผลที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห เ ชิ ง สถิ ติ เ พื่ อ หาความถี่ ที่ เ หมาะสมในการตรวจวั ด
คาพารามิเตอรที่สําคัญ นํามาจัดทําเปนแผนการติดตามตรวจสอบสารโลหะหนักในแหลงน้ําเก็บกักผิวดิน
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนในการจัดการคุณภาพน้ําตอไป

วิธีการวิจัย
การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหน้ํา
เลือกสถานที่เก็บตัวอยางน้ําจํานวน 4 แหลง คือ บึงหนองโคตร บึงแกนนคร บึงสีฐาน และอาง
เก็บน้ําบานซําจาน โดยแตละแหลงไดเก็บตัวอยางน้ําแบบจวงเก็บ (grab sample) 2 ครั้ง ตอเดือน
ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อใชเปนฐานขอมูลและเพื่อการวิเคราะหเชิงสถิติ
สําหรับจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา การวิเคราะหตัวอยางน้ําจะใชกรรมวิธีที่กําหนดใน
Standard Methods (1998) โดยใชเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ตรวจวัด
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พารามิเตอรที่เปนสารโลหะหนักจํานวน 5 ตัว ไดแก โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu)
สังกะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb)
การวิเคราะหเชิงสถิติ
รวบรวมขอมูลที่ไดจากการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการมาวิเคราะหเชิงสถิติ โดยอาศัย
คาเฉลี่ย ( x ), คาต่ําสุด (Min), คาสูงสุด (Max), คาความแปรปรวน ( σ 2 ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D
หรือ σ ) เพื่อเปนฐานในการคํานวณคาความถี่ที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางตอป ตามกรรมวิธีและ
ขั้นตอนของ (Sanders et al. ,1983)
การคํานวณหาความถี่ที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยาง
กรรมวิธีที่ใชคํานวณหาความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยอาศัยหลักการทางสถิติจาก
ขอมูลการเก็บตัวอยางน้ํามี 4 วิธี ไดแก Single station - Single variable, Single station - Multiple
variables, Multiple stations - Single variable และ Multiple stations - Multiple variables สําหรับการ
เลือกวิธีจะขึ้นอยูกับจํานวนสถานที่เก็บตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรที่ศึกษา โดยการศึกษาครั้งนี้ได
เลือกวิธีที่ (4) คือ Multiple station - Multiple variables ในการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบ แตวิธีนี้
อาศัยวิธีที่ (1) และวิธีที่ (3) เปนฐานในการคํานวณ ซึ่งสามารถอธิบายโดยสังเขปไดดังนี้
(1) Single station - Single variable

เป น วิ ธี ก ารออกแบบความถี่ เ ก็ บ ตั ว อย า งสํ า หรั บ กรณี ที่ มี ส ถานี เ ก็ บ ตั ว อย า ง 1 แห ง และ
พารามิ เ ตอร ที่ ส นใจศึ ก ษามี เ พี ย ง 1 พารามิ เ ตอร ซึ่ ง ความถี่ ที่ ไ ด จ ะขึ้ น อยู กั บ ค า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น
(confidence level) ของขอมูลที่กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยทั่วไปนิยมใชคาระดับความเชื่อมั่นที่
ระดับ 95% สามารถคํานวณความถี่ในการเก็บตัวอยางไดดังสมการที่ 1
x = 2(1.96)

เมื่อ

σ
n

X

= Confidence interval width, mg/l

σ

= คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

n

= ความถี่ในการเก็บตัวอยาง

(1)

(จํานวนครั้ง/เวลา)

(2) Multiple stations - Single variable

วิธีนี้ใชออกแบบความถี่ในการเก็บตัวอยางสําหรับกรณีที่มีสถานีเก็บตัวอยางมากกวา 1 แหงแต
พารามิเตอรที่สนใจศึกษามีเพียง 1 พารามิเตอร ซึ่งคาความถี่ที่คํานวณไดในแตละสถานี มีคาแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับคา weighting factor ของคาพารามิเตอรที่ตรวจวัดได โดยนําไปเทียบกับคาเฉลี่ย คา
ความแปรปรวน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถคํานวณความถี่ในการเก็บตัวอยางโดยอาศัยชุด
สมการที่ (2) และสมการที่ (3) ถึง (5) ดังแสดงในตารางที่ 1
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(2)

wi

= Weighting factor ของสถานีเก็บตัวอยางน้ําที่ i

N

= จํานวนตัวอยางทั้งหมด

ni

=

ความถี่ในการเก็บตัวอยางของสถานีเก็บตัวอยางน้ําที่ i (จํานวนครั้ง/เวลา)

ฐานอิง

สมการจําเพาะ
⎛ Ns ⎞
w i = µ i /⎜ ∑ µi ⎟
i =1

คาเฉลี่ย (mean, µ)
คาความแปรปรวน (variance, σ2)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D, σ)

หมายเหตุ
(3)

µi = population mean
σi2 = คา variance ของพารามิเตอร

⎝
⎠
ของสถานีเก็บตัวอยางน้ําที่ i
N
2 ⎛ s 2⎞
w i = σi / ⎜ ∑ σ i ⎟ (4)
σi = คา S.D ของพารามิเตอรของ
⎝ i =1 ⎠
สถานีเก็บตัวอยางน้ําที่ i
⎛ Ns ⎞
w i = σ i / ⎜ ∑ σ i ⎟ (5) Ns = จํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บ
⎝ i =1 ⎠

ตารางที่ 1 สูตรคํานวณหาคา weighting factor
(3) Multiple stations - Multiple variables

วิธีนี้เปนการคํานวณความถี่ในการเก็บตัวอยางสําหรับกรณีที่มีสถานีเก็บตัวอยางมีมากกวา 1
แหงและพารามิเตอรที่สนใจศึกษามีมากกวา 1 พารามิเตอร ซึ่งคาความถี่ที่คํานวณไดของแตละสถานีจะ
มีคาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการกําหนดคาชวงความเชื่อมั่น (Confidence interval width) ขั้นตอนการ
คํานวณมีดังนี้
1) เลือก Confidence interval width ที่ระดับ 95% เพื่อหาคาความกวางของคาที่เบี่ยงเบนไป
จากคาเฉลี่ย ของพารามิเตอรแตละตัว (Cr, Cd, Cu, Zn, Pb) โดยใชคา Degree of freedom (n-1) ที่คา
P = 0.475
2)

จากคาที่ไดในขั้นตอนที่ 1 นําไปคํานวณหาคา n (จํานวนความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําใน
รอบป) ของพารามิเตอรแตละตัว โดยใชสูตรในสมการที่ (1)
3) รวมคา n ของแตละพารามิเตอร เพื่อใหทราบจํานวนตัวอยางน้ําทั้งหมด (N) ที่ตองเก็บ
ในแตละแหง
4) นําไปสัมพันธกับวิธีคํานวณแบบ Multiple stations - Single variable โดยการคํานวณคา
Confidence interval ดวยวิธี Weighting factor ที่อิงคา Mean, Variance และ S.D จากสมการที่ (2)
ถึง (5)
5) คา ni ที่ไดในขั้นตอนที่ 4 นําไปเปนฐานในการคํานวณคาความถี่เฉลี่ยในการเก็บตัวอยาง
น้ํา ในรอบป ข องพารามิเตอรทั้ง หมด ( 5 ตัว) ณ แหล งเก็บ ตัวอยา งน้ํา แตละแห งโดยวิธีคํา นวณดว ย
รูปแบบ Multiple stations - Multiple variables
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คํานวณคา Confidence interval width อีกครั้งโดยการสุมคา n จาก 5 ถึง 60 ครั้ง/ป ดวย
วิธี Weighting factor ที่อิงคา S.D ของแตละพารามิเตอรในทุกๆ แหลงเก็บตัวอยางน้ํา
7) หาคา Weight factor เฉลี่ยของทุกๆ พารามิเตอรแลวนํามาเฉลี่ยซ้ําเพื่อใหได Weight
factor เฉลี่ยของแตละพารามิเตอรอีกครั้ง
8) คํานวณหาคา Weight average confidence interval width ที่คา n จาก 5 ถึง 60 ครั้ง/ป
ดวยการเฉลี่ยคาของทุกๆ พารามิเตอรในแตละแหลงเก็บตัวอยางน้ํา
9) นําคาที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 8 ไปเขียนกราฟระหวางคา n และคา Weight average
confidence interval width เพื่อจัดทําเปนแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ศึกษา
6)

การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA)
มีการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยวิธี one-way analysis เพื่อศึกษาวา ขอมูลที่ได
จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละพารามิเตอรจากแหลงเก็บกักน้ําผิวดินทั้ง 4 แหลง มีความ
แตกตางกันเชิงสถิติหรือไม อยางไร ดวย Statistic F test ที่ ระดับความสําคัญ (Level of significance)
5% ในการคํานวณทําการหาคา Test statistic, F ไดจากขอมูลคุณภาพน้ําที่ไดวิเคราะหและนํามา
เปรียบเทียบกับคา F critical ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยถาคา F ที่คํานวณไดมีคานอยกวาคา F critical
แสดงวา ขอมูลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตถา F ที่คํานวณไดมีคามากกวาคา F critical
แสดงวา ขอมูลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
การประเมินคาใชจายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทําการประเมินคาใชจายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตามแผนการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี ร ายการที่ ใ ช ใ นการคิ ด ประเมิ น ค า ใช จ า ยโดยอิ ง เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนามของศูนยการจัดการสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้
- คายานพาหนะ
500
บาท/วัน
- คาเดินทาง
8
บาท/กิโลเมตร
- เบี้ยเลี้ยง
200
บาท/คน/วัน
- วิเคราะหโลหะหนักในหองปฏิบัติการ
400
บาท/ตัวอยาง

ผลการศึกษา
ความเขมขนโลหะหนักในภาพรวม
ผลการสํา รวจคุณ ภาพน้ํา ภาคสนามจํ า นวน 12 ครั้งใน 4 แหลง น้ํา ได ขอมู ลรวมทั้ งสิ้ น 48
ตัวอยาง ซึ่งสามารถแยกวิเคราะหเปนรายพารามิเตอรไดดังนี้

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับโลหะหนักในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในเขตขอนแกน
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ความเขมขนของโครเมียม (Cr)
ผลการศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1 พบวา ขอมูลที่ตรวจพบมากที่สุดอยูในชวง 0-0.005 mg/l ซึ่ง
พบทั้งหมด 28 ตัวอยาง และมี 3 ตัวอยางที่เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนดไว 0.05 mg/l
คาที่เกินมาตรฐานนี้เกิดขึ้นในบึงหนองโคตร โดยสามารถเทียบเปนโอกาสของการเกิดคาเกินมาตรฐาน
ไดเทากับ 0.0625 หรือ 6.25%
จํานวนตัวอยางทีต่ รวจพบ (sample)

30

28

25
20
12

15
10

5

3

5

0

0

0

0
0-0.005

0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.03 0.03-0.04
ชวงความเขมขนของ Cr (mg/l)

0.04-0.05

0.05-0.06

รูปที่ 1 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ Cr ในแตละชวงความเขมขน (mg/l)

จํานวนตัวอยางทีต่ รวจพบ (sample)

ความเขมขนของแคดเมียม (Cd)
ชวงขอมูลที่ตรวจพบแคดเมียมมากที่สุดดังแสดงในรูปที่ 2 อยูในชวง 0-0.005 mg/l ซึ่งมี
ทั้งหมด 31 ตัวอยาง และพบวามี 17 ตัวอยางที่เกินคามาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน 0.005 mg/l เทียบ
เปนโอกาสของการเกิดคาเกินมาตรฐานเทากับ 0.3542 หรือ 35.42% โดยตรวจพบใน บึงแกนนครและบึง
สีฐาน มากที่สุด รองลงมาคือ บึงหนองโคตร และอางเก็บน้ําบานซําจาน ตรวจพบนอยที่สุด
35
30

31

25
20
15
10

14

1

5
0
0-0.005

1

0

0

1

0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.03 0.03-0.04 0.04-0.05 0.05-0.06
ชวงความเขมขนของ Cd (mg/l)

รูปที่ 2 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ Cd ในแตละชวงความเขมขน (mg/l)

ความเขมขนของทองแดง (Cu)
จากรูปที่ 3 พบวา ชวงขอมูลของทองแดงที่ตรวจพบมากที่สุดอยูในชวง 0.03-0.04 mg/l ซึ่งพบ
ทั้งหมด 14 ตัวอยาง แตเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กําหนดไวไมเกิน 0.10 mg/l พบวาทุก
ตัวอยางมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
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จํานวนตัวอยางทีต่ รวจพบ (sample)
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20
14

16
12

9

10

8

7

8
4

0

0

0.04-0.05

0.05-0.06

0
0-0.005

0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.03 0.03-0.04
ชวงความเขมขนของ Cu (mg/l)

รูปที่ 3 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ Cu ในแตละชวงความเขมขน (mg/l)

ความเขมขนของสังกะสี (Zn)
รูปที่ 4 แสดงชวงขอมูลที่ตรวจพบมากที่สุดของสังกะสีอยูในชวง 0-0.005 mg/l ซึ่งมีทั้งหมด 20
ตัวอยาง ในจํานวนทั้งหมด 48 ตัวอยาง โดยทุกคาที่ตรวจพบอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน

จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ (sample)

1.0 mg/l
30
25

20

20
15

11

8

10

2

5

3

2

1

1

0

0
0-0.005 0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.03 0.03-0.04 0.04-0.05 0.05-0.06 0.06-0.07 0.07-0.08
ชวงความเขมขนของ Zn (mg/l)

รูปที่ 4 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ Zn ในแตละชวงความเขมขน (mg/l)

จํานวนตัวอยางทีต่ รวจพบ (sample)

ความเขมขนของตะกั่ว (Pb)
จากรูปที่ 5 พบวาชวงขอมูลที่ตรวจพบมากที่สุดอยูในชวง 0-0.005 mg/l ซึ่งมีทั้งหมด 19
ตัวอยางซึ่งเทียบเปนโอกาสของการเกิดคาดังกลาวไดเปน 0.396 (39.6%) มีเพียง 1 ตัวอยางที่มีคาเกิน
มาตรฐาน ที่พบในบึงสีฐานและโอกาสเกิดคาเกินมาตรฐานมีเพียง 0.0208
20

19

15
9

10
3

5

9
5
2

1

0
0-0.005

0.005-0.01 0.01-0.02 0.02-0.03 0.03-0.04
ชวงความเขมขนของ Pb (mg/l)

0.04-0.05

0.05-0.06

รูปที่ 5 จํานวนตัวอยางที่ตรวจพบ Pb ในแตละชวงความเขมขน (mg/l)
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แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับโลหะหนักในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในเขตขอนแกน

ผลการวิเคราะหทางสถิติ
โครเมียม (Cr)
จากรูปที่ 6 พบวา คาสูงสุดของปริมาณ Cr มีคาสูงเกินมาตรฐานน้ําผิวดินเพียง 1 คาที่บึงหนอง
โคตร คือ 0.0528 mg/l แตคาเฉลี่ยในทุกแหลงน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.05 mg/l
โดยคาเฉลี่ยปริมาณโครเมียมของทั้ง 4 แหง คือ 0.0078 mg/l
แคดเมียม (Cd)
คาเฉลี่ยปริมาณแคดเมียมของทั้ง 4 แหง คือ 0.0056 mg/l โดยพบคาสูงสุดในระดับ 0.0580
mg/l ในบึงสีฐาน จากรูปที่ 7 พบวาคาสูงสุดมีคาสูงเกินมาตรฐานทั้ง 4 แหง และมี 2 แหง ที่มีคาเฉลี่ยสูง
เกินเกณฑมาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.005 mg/l คือ บึงหนองโคตรและบึงสีฐาน
ปริมาณ Cd (mg/l)

ปริมาณ Cr (mg/l)

0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

บึงหนองโคตร

บึงแกนนคร

บึงสีฐาน

ซําจาน

max

0.0528

0.0121

0.0170

0.0155

min

0.0000

0.0000

0.0000

mean

0.0173

0.0063

0.0058

0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

บึงหนองโคตร

บึงแกนนคร

บึงสีฐาน

ซําจาน

max

0.0223

0.0104

0.0580

0.0060

0.0000

min

0.0000

0.0000

0.0005

0.0000

0.0018

mean

0.0056

0.0050

0.0088

0.0026

รูปที่ 6 กราฟคาสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย ของ Cr

รูปที่ 7 กราฟคาสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย ของ Cd

ทองแดง (Cu)
คาเฉลี่ยปริมาณทองแดงของทั้ง 4 แหงคือ 0.0181 mg/l และมีคาสูงสุดเทากับ 0.0354 mg/l ดัง
แสดงในรูปที่ 8 โดยพบวาคาสูงสุดมีคาใกลเคียงกัน ในทํานองเดียวกันกับคาเฉลี่ย แตคาเฉลี่ยยังไมเกิน
มาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมเกิน 0.1 mg/l
สังกะสี (Zn)
คาเฉลี่ยปริมาณสังกะสีของทั้ง 4 แหง คือ 0.0127 mg/l และมีคาสูงสุดเทากับ 0.0705 mg/l จาก
รูปที่ 9 พบวาคาสูงสุดและคาเฉลี่ย มีคาไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน 1.0 mg/l
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0.0400
0.0300
0.0200
0.0100
0.0000

ปริมาณ Zn (mg/l)

ปริมาณ Cu (mg/l)
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0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

บึงหนองโคตร

บึงแกนนคร

บึงสีฐาน

ซําจาน

max

0.0437

0.0705

0.0485

0.0185

0.0000

min

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0180

mean

0.0175

0.0136

0.0111

0.0087

บึงหนองโคตร

บึงแกนนคร

บึงสีฐาน

ซําจาน

max

0.0335

0.0345

0.0354

0.0345

min

0.0000

0.0000

0.0000

mean

0.0173

0.0183

0.0187

รูปที่ 8 กราฟคาสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย ของ Cu

รูปที่ 9 กราฟคาสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย ของ Zn

ปริมาณ Pb (mg/l)

ตะกั่ว (Pb)
จากรูปที่ 10 พบวาคาสูงสุดมีคาสูงเกินมาตรฐานเล็กนอย คือ 0.0515 mg/l ในบึงสีฐาน แตเมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยแลวพบวาทุกคาเฉลี่ยใน 4 แหลงน้ํา อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําผิวดินซึ่งกําหนดไวไมเกิน
0.05 mg/l โดยคาเฉลี่ยปริมาณตะกั่วของทั้ง 4 แหง คือ 0.0151 mg/l
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

บึงหนองโคตร

บึงแกนนคร

บึงสีฐาน

ซําจาน

max

0.0305

0.0475

0.0515

0.0470

min

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

mean

0.0135

0.0123

0.0169

0.0176

รูปที่ 10 กราฟคาสูงสุด ต่ําสุด และคาเฉลี่ย ของ Pb

แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
จากการวิเคราะหเชิงสถิติในการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงเก็บกักน้ํา
ที่เลือกศึกษา เพื่อหาความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําที่สอดคลองกับความละเอียดของคาพารามิเตอรโดย
วิธี Multiple Stations - Multiple Variables รวมทั้งวิเคราะห ANOVA ดวยขอมูลรวมทั้ง 4 แหลงน้ํา ผล
ของการวิเคราะหสรุปเปนกราฟดังแสดงในรูปที่ 11 โดยกราฟดังกลาวแสดงความสัมพันธระหวางคา
Average Confidence Interval Width (RAVG) กับจํานวนตัวอยางที่ตองเก็บตอป ถากําหนดคา RAVG
คงที่ ณ คาใดคาหนึ่ง จํานวนตัวอยางที่ตองเก็บตอปของแตละแหงจะมีคาแตกตางกัน ในการตัดสินใจ
เลือกคาดังกลาว จะพิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งสามารถวิเคราะหไดจากกราฟ หากเลือก RAVG ที่
ระดับคานอยๆ ยอมแสดงถึงขอมูลมีความเบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยนอย ขอมูลมีความถูกตองแมนยํามาก
แตตองมีการเก็บจํานวนตัวอยางมากขึ้นซึ่งคาใชจายจะสูงขึ้นตามไปดวย ในทางกลับกัน คา RAVG ที่
สูงขึ้นจะแสดงถึงขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําต่ํากวา ดังนั้นการเลือกคา RAVG เพื่อใหไดคาความถี่ใน
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การเก็บตัวอยางจึงตองอาศัยการตัดสินใจและปจจัยอื่นๆประกอบกัน เชน งบประมาณและกําลังคน เปน
ตน ซึ่งในกรณีนี้พบวาคาที่เหมาะสมอยูที่ระดับ 0.0100 mg/l จะสรุปไดวา ในบึงสีฐานจะตองเก็บตัวอยาง
ตอปมากที่สุดคือ 33 ครั้งตอป รองลงมาคือ บึงหนองโคตร บึงแกนนคร และอางเก็บน้ําบานซําจาน คือ
32, 18, และ 10 ครั้งตอป ตามลําดับ
0.0300

หนองโคตร

0.0250

แกนนคร

0.0200

สีฐาน

0.0150

ซําจาน

0.0100
0.0050
0.0000
0
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40
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รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Average Confidence Interval Width (mg/l)
กับจํานวนตัวอยางที่ตองเก็บตอป, n

ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
จากผลการวิเคราะห ANOVA โดยวิธี one-way analysis เพื่อศึกษาวา ขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงเก็บกักน้ําผิวดินทั้ง 4 แหง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ
0.05 หรือไม ซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวา ขอมูลของแตละโลหะหนักในแหลงน้ําทั้ง 4 แหลง เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมแลว ไมมีความแตกตางกัน

วิจารณผล
จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในบึงหนองโคตร บึงแกนนคร บึงสีฐาน
และอางเก็บน้ําบานซําจาน พบวา
1.
จากการวิ เ คราะห โ ดยอาศั ย ค า ความเข ม ข น ทุ ก ค า ของสารโลหะหนั ก เป น เกณฑ
พิจารณา พบวาโอกาสของ Cd จะมีคาเกินมาตรฐาน (17 ตัวอยาง) สูงถึง 0.3542หรือเทียบไดกับรอยละ
35.42 โดยพบในบึงแกนนครและบึงสีฐาน สวน Cr พบวามีคาเกินมาตรฐาน (3 ตัวอยาง) เพียง 0.0625
(รอยละ 6.25) เทานั้น โดยพบในบึงหนองโคตร และพบ Pb เกินมาตรฐาน (1 ตัวอยาง) 0.020 (รอยละ
2.00) ในบึงสีฐาน แต Cu และ Zn ถึงแมวาจะตรวจพบไดแตคาที่ไดไมเกินมาตรฐานทั้ง 4 แหง แสดงให
เห็นวาสารโลหะหนักที่ตรวจพบควรมีการเฝาระวัง Cd และ Cr มากกวาสารตัวอื่นๆ

กษิรา สุดา และศุภฤกษ สินสุพรรณ
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เมื่อพิจารณาโดยอาศัยคา เฉลี่ย ความเขม ขนของสารโลหะหนักพบวา มีเพียง Cd
เพียงตัวเดียวที่ใหคาเฉลี่ยเกินมาตรฐาน กลาวคือ คาเฉลี่ยที่ตรวจพบอยูที่ระดับ 0.0056 mg/l และ
0.0088 mg/l ซึ่งเกิน 0.005 mg/l ที่เปนคามาตรฐานโดยพบที่บึงสีฐานและบึงหนองโคตร ดังนั้น Cd จึง
นาจะเปนโลหะหนักที่ควรมีการเฝาระวังมากกวาสารตัวอื่นๆ
3.
จากการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําสําหรับแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน
พบว า ในการกํ า หนดระยะเวลาในแง ค วามถี่ ใ นการเก็ บ ตั ว อย า งต อ ป นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ค า Average
Confidence Interval Width (RAVG) ที่เลือกใชซึ่งตองกําหนดใหเหมาะสม เนื่องจากที่คา RAVG นอยๆ
ยอมแสดงถึงคาของขอมูลที่ไดจะละเอียดและมีความถูกตองแมนยํามากกวา กลาวคือมีความเบี่ยงเบนไป
จากคาเฉลี่ยนอย ซึ่งจําเปนตองเก็บตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหมากขึ้น จึงทําใหตองใชคาใชจายสูงตาม
ไปดวยเชนกัน และในการจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา หากมีการกําหนดความถี่ในการ
เก็บตัวอยางตอปเทากันทุกแหลงน้ํา จะทําใหแตละแหลงน้ํามีคา RAVG ที่แตกตางกันออกไป
4.
การคํานวณความถี่ห รือจํานวนครั้งของการเก็บตัวอยางน้ํา จะอาศัยสมมติฐานวา
ในชวงการเก็บตัวอยางน้ําระหวางทําการศึกษา โดยขอมูลที่เก็บจํานวน 12 ครั้ง (6 เดือน) ใหถือวาเปน
ขอมูลที่เก็บในรอบ 1 ป หรือหลายๆปยอนหลัง เนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลาศึกษา โดยคาเฉลี่ยที่ได
จากการศึกษาจะอนุโลมวาเปนคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งป กลาวคือ ผลการวิเคราะหทั้ง 6 เดือน จะมีคาไม
แตกตางกันมากนักกับการศึกษาตลอดป (12 เดือน) ดังนั้นความถี่ที่คํานวณไดจะเปนจํานวนครั้งในหนึ่ง
ป นอกจากนี้พบวาแหลงน้ําในแหลงเก็บกักมีน้ําตลอดทั้งป ไมมีการไหลเขาออกอยางตอเนื่องเหมือน
แหลงน้ําทั่วไป จึงสมมติใหมีคุณภาพน้ําใกลเคียงกันทุกๆตําแหนงและความลึกที่เก็บตัวอยาง โดยในการ
เก็บตัวอยางน้ํา 2 ครั้งตอเดือน ไดขอมูลไมต่ํากวา 10 ขอมูล ซึ่งเปนกิจกรรมภาคสนามและการวิเคราะห
น้ําในหองปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับเวลาและแรงงานที่ใชศึกษา
2.

สรุปผลการวิจัย
จากการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ นํ า มาตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า และวิ เ คราะห ผ ลเชิ ง สถิ ติ ใ น
การศึกษาปริมาณโลหะหนักในแหลงเก็บกักน้ําผิวดินในเขตเมืองขอนแกนทั้ง 4 แหง ไดแก บึงหนอง
โคตร บึงแกนนคร บึงสีฐานและอางเก็บน้ําบานซําจาน โดยพารามิเตอรที่ศึกษาคือ Cr, Cd, Cu, Zn และ
Pb โดยภาพรวมพบวามีปริมาณสารโลหะหนักเหลานี้คอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยปริมาณโลหะ
หนักในแหลงน้ําทั้ง 4 แหงเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน พบวามี 2 แหง ที่มีคาเฉลี่ย Cd
สูงเกินเกณฑมาตรฐาน นั่นคือ บึงหนองโคตร และบึงสีฐาน มีเพียง 2 แหลงเทานั้น คือ บึงแกนนคร และ
อางเก็บน้ําบานซําจาน ที่อาจนําน้ําไปใชเปนน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาไดในกรณีที่ขาดแคลนแหลงน้ํา
ดิบที่ไดมาตรฐาน จากการวิเคราะหดวย ANOVA พบวา โดยภาพรวมโลหะหนักแตละตัวไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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จากการจัดทําแผนการเพื่อกําหนดความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําที่เหมาะสมกับลักษณะสมบัติ
ของแหลงน้ําแตละแหงดวยวิธี Multiple Stations - Multiple Variables พบวา Average Confidence
Interval Width (RAVG) มีคาแปรผกผันกับคาความถี่ นั่นคือ ถากําหนดคา RAVG นอยๆ ความถี่ในการ
เก็บตัวอยางจะมากขึ้น ซึ่งที่ชวงคา Average Confidence Interval Width (RAVG) เทากัน พบวา บึงสี
ฐาน เปนแหลงน้ําที่ตองมีการเก็บตัวอยางตอปมากที่สุด รองลงมาคือ บึงหนองโคตร บึงแกนนคร และ
อางเก็บน้ําบานซําจาน ตามลําดับ และจากการกําหนด Average Confidence Interval Width (RAVG) ที่
คาตางๆ จะสามารถกําหนดระยะเวลาในแงความถี่ในการเก็บตัวอยางไดดังสรุปไวในตารางที่ 2 ดังนี้
RAVG (mg/l)
0.0075
0.01
0.0125
0.015
0.0175

ความถี่ในการเก็บตัวอยาง (ครั้ง/ป)
คาใชจายรวม/ป (บาท)
หนองโคตร แกนนคร สีฐาน ซําจาน รวม
55
32
20
14
10

37
18
12
9
7

56
33
22
14
11

18
10
8
4
3

166
93
62
41
31

395,960
223,364
149,016
97,920
74,420

ตารางที่ 2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงเก็บกักน้ําผิวดิน ณ บึงหนองโคตร บึงแกนนคร บึงสีฐาน
และอางเก็บน้ําซําจาน จังหวัดขอนแกน

จากผลในตารางที่ 2 ถาตัดสินใจเลือก RAVG ขนาด 0.01 mg/l จะพบวาตองมีคาใชจายโดยอิง
เกณฑที่ตั้งไวเทากับ 223,364 บาท/ป ดังนั้นคาใชจายที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคา RAVG ที่
วิเคราะหไดเปนตัวเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจวาจะใชขอมูลที่ระเอียดระดับใด
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