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บทคัดยอ 
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล  13 จุด และ นํ้าผิวดิน  7 จุด บริเวณอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิเคราะหทาง

กายภาพและทางเคมี ซึ่งประกอบดวย ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา ของแข็งทั้งหมด ของแข็งที่ละลายนํ้า ของแข็งแขวนลอย 
ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟต บีโอดี ซีโอดี ความกระดาง และไขมันและนํ้ามัน โดยวิเคราะหตามวิธีมาตรฐานการวิเคราะหนํ้า
และนํ้าเสีย โลหะหนักวิเคราะหโดยใชเครื่อง ICP-AES ในขณะที่แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดใชวิธีการ Multiple Tube 
Methods นอกจากน้ียังวิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีโดยใชระบบแกมมาสเปกโทรเมตรีและวัดความแรงรังสีรวมแอลฟาและ
บีตา โดยใชเครื่องวัดรังสีแอลฟา-บีตาระดับแบกกราวดตํ่าชนิด Gas flow proportional counter สวนใหญแลวพารามิเตอรที่
วิเคราะหพบในนํ้าบาดาลจะตํ่ากวามาตรฐาน แตคาวิเคราะหที่พบในนํ้าผิวดินจะมีคาสูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว  นิวไคลด
กัมมันตรังสีที่ตรวจพบในตัวอยางมีตนกําเนิดมาจากอนุกรมยูเรเนียมและอนุกรมทอเรียม ที่มีอยูในธรรมชาติ ขอมูลที่ไดจะใช
ในการประเมินการปนเปอนมลพิษในนํ้าบาดาลและนํ้าผิวดิน 
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Abstract 
Groundwater (13 wells) and surface water (7 ponds) at Si Racha, Chon Buri province were collected for 

measurement of water qualities and radionuclides. The water qualities included physical and chemical analysis such as 
pH, EC, TS, TDS, TSS, TKN, total phosphate, BOD, COD, total hardness and FOG based on standard methods for 
examination of water and wastewater. Heavy metals (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni and Zn) were analyzed by ICP-AES while 
total coliform was determined by Multiple Tube Methods. Moreover, radionuclides were analyzed by gamma 
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spectrometer and gross beta and gross alpha were obtained from low background gas proportional counter. Values of 
most parameters in groundwater were below water qualities standards but all parameters in surface water samples were 
exceeded water qualities standards. It was found that all radionuclides in water samples were originated from natural 
uranium and thorium series. The data obtained enabled evaluation of pollutants in groundwater and surface water. 
 
Keywords: groundwater   surface water   water qualities   radionuclides 
 

1.บทนํา 
 

น้ําบาดาลและนํ้าผิวดินเปนแหลงน้ําท่ีนํามาใชอุปโภคและบริโภค ซ่ึงอาจมีการปนเปอนของเสีย
ท่ีมาจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง กอใหเกิดปญหามลพิษ สงผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี การวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลและนํ้าผิวดินตามพื้นฐาน ตามวิธี
มาตรฐานคุณภาพน้ํา1 ท่ัวไป การวัดนิวไคลดกัมมันตรังสี และกัมมันตภาพรังสีแอลฟาและบีตารวมระดับ
แบกกราวดในธรรมชาติ เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับจัดน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคในอนาคต 

การวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีสลายใหรังสีแกมมาในน้ํา โดยระเหยน้ําท่ีอุณหภูมิ 80 เซลเซียส ใสใน 
Petri Box ปดดวยฟลมพลาสติก วัดรังสีแกมมาดวย MCA และ หัววัด HPGe วิเคราะหสเปกตรัมดวย
โปรแกรม Ortec Gamma vision ปรับเทียบและวัดกัมมันตรังสีในตัวอยางโดย Maximum inhomegeneity ทํา
ใหเห็นถึงความแตกตางและการกระจายตัวนิวไคลดรังสีในธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย2 เทคนิค
การวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีระดับตํ่าโดยแกมมาสเปกโทรเมตรีมีการพัฒนาในหองปฏิบัติการ Felsenkeller 
เพื่อพัฒนาไปใชวัดระดับของกัมมันตรังสีในน้ําดื่ม (mBq/l) โดยติดต้ังหัววัดเจอรเมเนียมภายในอุปกรณ
ปองกันท่ีประกอบดวยช้ันทองแดง ตะกั่ว และเปาแกสไนโตรเจน ปองกันการแผรังสีและลดความแรงของ
รังสีแกมมาจากเรดอนในนํ้า 2 

กัมมันตภาพรังสีของนิวไคลดลูกการสลายของ 238U และ 232Th ใชเปรียบเทียบกับความเขมขนของ
ไอโซโทปในนํ้าพุรอนจากจอรแดน ไดแก Máin, Himma, Al-Shona, Afra และ Barbeita วัดกัมมันตภาพ
ของรังสีแกมมาเทียบกับแบกกราวดของ 238U   232Th  238Th  226Ra  214Pb  212Pb  214Bi  212Bi  228Ac  208Tl และ 40K 
ดวยหัววัด HPGe ประกอบกับ MCA และ Spectrum Master ใช 137Cs และ 60Co เปนตนกําเนิดรังสีอางอิง 
น้ําพุรอนทุกพื้นท่ีมี 232Th สูงกวา 238U ความเขมขนของ 238U  235U และ232Th ท่ีตางกันข้ึนกับตนกําเนิด ความ
ลึก และเสนทางท่ีน้ําพุผานช้ันดิน และพบ 40K เพียงสองพื้นท่ีและมีคาตํ่า4 แกมมาสเปกโทรมิเตอรใชวัด
ปริมาณเรดอนในน้ําประปาและนํ้าบาดาล ดวยหัววัด HPGe ประสิทธิภาพ 45%  FWHM 2.2 keV  
Resolution 1.33 ปริมาตรน้ํา 1 ลิตรใสใน Marinelli beaker ใชเวลา 2 ช่ัวโมง ปริมาณเรดอนในน้ํา
บาดาลสูงกวาในน้ําประปาซ่ึงมีปริมาณไมแตกตางจากแบลงก5 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ วิเคราะหคุณภาพพื้นฐานของน้ําบาดาลและนํ้าผิวดิน ไดแก อุณหภมิู  
ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา ของแข็งท้ังหมด ความกระดางท้ังหมด ซีโอดี บีโอดี น้ํามันและไขมัน 
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ฟอสเฟต ไนโตรเจนทั้งหมด และแบคทีเรียโคลิฟอรม และโลหะหนัก และวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีและ
กัมมันตภาพรังสีแอลฟารวม และบีตารวม เพื่อใชประเมินแหลงกําเนิด และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ประเมินคุณภาพน้ําในปจจุบัน 

 

2. วัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองวัดรังสีแกมมาสเปกโทรเมตรี ประกอบหัววัดรังสี HPGe เคร่ืองวัดรังสีแอลฟา-บีตาชนิด Gas 

Flow Proportional Counter ระดับแบกกราวดต่ําเครื่อง ICP-AES เคร่ือง UV-VIS spectrophotometer pH 
meter เคร่ืองวัดคุณภาพน้ําหลายตัวแปร YSI-85 อุปกรณวิเคราะหคุณภาพน้ําแยกตามพารามิเตอร อุปกรณ
เก็บตัวอยางภาคสนาม ขวดเก็บน้ําตัวอยาง และเครื่องแกวในหองปฏิบัติการ 
 

3. วิธีการ 
 

3.1   การเก็บตัวอยางและการตรวจวัดพารามิเตอรภาคสนาม 
 เก็บตัวอยางน้ําบาดาล (G) และนํ้าผิวดิน (S) 13 จุดในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีไดแก โรงเรียนวัด
หนองขาม (G1) โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ (G2) วัดหนองยายบู (G3  S3) โรงเรียนวดัเขาดนิ (G4) โรงเรียนสุร
ศักดิ์วิทยาคม (G5  S5) วัดวังหิน (G6  S6) คายลูกเสือวชิราวุธ (G7) โรงเรียนวัดตโปธาราม (G8) วัดบานหวย
กรุ (G9  S9) สวนสัตวเปดเขาเขียว (G10  S10) โรงเรียนบานหุบบอน (G11  S11) วัดเขาคันทรง (G12  S12) 
และวัดระเวิงรังสรรค (G13) จุดเก็บตัวอยางแสดงในรูปท่ี 1 

เก็บน้ําตัวอยางแยกตามพารามิเตอรท่ีวิเคราะห ไดแก บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจนท้ังหมด ฟอสเฟต 
ของแข็งท้ังหมด โลหะหนัก และนิวไคลดกัมมันตรังสี น้ํามันและไขมัน และแบคทีเรียโคลิฟอรมท้ังหมด 
โดยข้ันตอนการเก็บน้ํา ขวดบรรจุน้ําตัวอยาง และข้ันตอนการเก็บรักษาตัวอยางเปนไปตามวิธีมาตรฐาน1 วัด
พารามิเตอรภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง การนําไฟฟา และออกซิเจนละลายน้ํา กอนเก็บน้ํา 
3.2  การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน 

 วิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานโดยวิธีวิเคราะหน้ํามาตรฐาน1 แบคทีเรียโคลิฟอรมท้ังหมดโดยวิธี 
Multiple Tube Method และวิเคราะหโลหะหนัก ไดแก เหล็ก แคดเมียม โครเมียม สังกะสี ทองแดง และ
แมงกานีส โดย ICP-AES ท่ีผานการปรับเทียบกับสารละลายมาตรฐานโลหะหนักผสม (Spec Certiprep) 
3.4.  การวิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตารวม 
 วิเคราะหนิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีสลายใหรังสีแกมมาในน้ําตัวอยางท่ีบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาด 
รูปราง ความหนาแนน และชนิดของภาชนะเหมือนกับสารรังสีอางอิงโดยเคร่ืองวัดรังสีแกมมาสเปกโตรเมตรี 
ประกอบกับหัววัด HPGe ท่ีผานการปรับเทียบเชิงพลังงาน และประสิทธิภาพของการวัด โดยปรับเทียบดวย
ตนกําเนิดรังสีอางอิงหลายนิวไคลด (No.SH 424) ใชเวลาวัด 80000 วินาที 
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 วัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตารวม ในน้ําตัวอยาง 1 ลิตรท่ีผานการระเหยแหง 2 คร้ัง ๆ  ละ 100 นาที 
ดวยเคร่ืองวัดรังสีแอลฟา-บีตา Gas Flow Proportional Counter ชนิดระดับแบกกราวดต่ํา6 
 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
 

4.1.  ผลการวิเคราะหน้ําตัวอยางภาคสนาม 

 ความเปนกรด–ดางของน้ําบาดาล มีคาเฉล่ีย 6.46 ± 0.29 ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานนํ้าบาดาลตามประกาศ
กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 25357 (pH 7.0 – 8.5 เกณฑท่ีอนุโลมไดสูงสุด 6.9–9.2)6 ยกเวนน้ําบาดาลท่ีสวนสัตว
เปดเขาเขียว (pH 7.10) ออกซิเจนละลายน้ําเฉล่ีย 2.49 ± 1.09 มก./ล. และมีการนําไฟฟาเฉล่ีย 599.22 ± 317.88 
mS/m มีความเปนกรด-ดางเฉล่ีย 6.80 ± 0.35 ออกซิเจนละลายน้ําเฉล่ีย 3.00 ± 1.31 มก./ล. และการนําไฟฟา
เฉล่ีย 282.84 ± 173.05 mS/m พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 25358 ไมได
กําหนดคามาตรฐานไว แตกําหนดใหมีปริมาณเปนไปตามธรรมชาติของแหลงน้ํานั้น ๆ  
4.2.  การวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐาน 
 ปริมาณของแข็งท้ังหมดในน้ําบาดาลมีคาเฉล่ีย 969.18 ± 24.78 มก./ล. สูงกวาคามาตรฐานน้ําบาดาล 
(750 มก./ล.) แตไมเกินคามาตรฐานท่ีอนุโลมไดสูงสุด (1500 มก./ล.)7 น้ําบาดาลท่ีวัดวังหิน โรงเรียนวัดเขาดิน 
และโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม มีปริมาณของแข็งท้ังหมดเกินมาตรฐานท่ีกําหนดไว คือ 1,863.00 ± 8.89 มก./ล. 
1,611.33 ± 7.51 มก./ล. และ 1,580.00 ± 5.20 มก./ล. ตามลําดับ  สวนในน้ําผิวดินมีปริมาณของแข็งท้ังหมด
เฉล่ีย 302.95 ± 288.39 มก./ล.  
 ความกระดางท้ังหมดในน้ําบาดาลมีคาเฉล่ีย 204.70 ± 69.53 มก./ล. ต่ํากวาคามาตรฐาน (ไมเกิน 300 
มก./ล.) และคาอนุโลมสูงสุดไดไมเกิน 500 มก./ล.7 ความกระดางท้ังหมดของน้ําผิวดินมีคาเฉล่ีย 125.64 ± 
21.31 มก./ล. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไมไดมีการ
กําหนดคามาตรฐานไว ความกระดางท้ังหมดในน้ําผิวดินมีปริมาณไมสูงมากและเปนคาท่ียอมรับได 

น้ําบาดาลมีปริมาณของแข็งท้ังหมดและความกระดางท้ังหมดสูงกวาในนํ้าผิวดิน อาจเนื่องจากนํ้า
บาดาลไหลผานโพรงท่ีอยูในช้ันหินทําใหมีแรธาตุละลายอยูมาก ไอออนท่ีละลายสวนใหญคือ Fe2+ สังเกต
จากสีของน้ําเม่ือสัมผัสอากาศท่ีมีออกซิเจน Fe2+ ถูกออกซิไดซดวยออกซิเจนเปล่ียนเปน Fe3+ ซ่ึงมีสีสม 
นอกจากนั้นน้ําบาดาลมีไอออนในกลุมของธาตุท่ีเปนสวนประกอบในเปลือกโลก ไดแก แคลเซียมและ
แมกนีเซียมละลายอยู สวนในน้ําผิวดินของแข็งท่ีพบสวนใหญเปนของแข็งแขวนลอย สังเกตไดจากลักษณะ
ทางกายภาพ เชน ความขุนของน้ํา 

ซีโอดีเปนปริมาณออกซิเจนท่ีใชในการออกซิไดสสารอินทรียในน้ํา ซีโอดีสูงจากการที่น้ําเสียท่ีซึม
ลงไปยังช้ันของน้ําบาดาล น้ําผิวดินมีซีโอดีเฉล่ีย 66.37 ± 28.95 มก./ล. สูงกวาน้ําบาดาล (42.45 ± 39.52 มก./ล.) 
เพราะเปนแหลงรับน้ําเสีย และยังสงผลตอบีโอดี บีโอดีเปนคาท่ีแสดงถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชใน
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การยอยสลายสารอินทรีย บีโอดีจึงสามารถบอกถึงความสกปรกของแหลงน้ําได บีโอดีในน้ําบาดาลมีคาเฉล่ีย 
(3.63 ± 1.94 มก./ล.) ต่ํากวาบีโอดีเฉล่ียในน้ําผิวดิน (5.88 ± 1.49 มก./ล.) 

น้ําผิวดินมีปริมาณน้ํามันและไขมันเฉล่ียเฉล่ีย  27.39 ± 41.41 มก./ล. มีคาสูงสุดท่ีวัดหนองยายบู 
(140.75 ± 41.17 มก./ล.) เนื่องจากมีการท้ิงน้ํามันลงในแหลงน้ํา พบคราบไขมันลอยอยูบนผิวน้ํา สงผลให
แหลงน้ํามีความสกปรกมากข้ึนเนื่องจากปองกันไมใหน้ําสัมผัสอากาศ การยอยสลายดวยจุลินทรียจึงเกิดได
ชา สวนน้ําบาดาลไมพบการปนเปอน 

การปนเปอนฟอสเฟตในแหลงน้ํามาจากวัสดุซักลางท่ีปนเปอนในน้ําท้ิงและการละลายของหิน
ฟอสเฟต น้ําบาดาลและนํ้าบาดาลปนเปอนฟอสเฟตในปริมาณตํ่ามีคาเฉล่ีย 0.03 ± 0.02 และ  0.03 ± 0.04 มก./ล. 
ตามลําดับ เนื่องจากฟอสเฟตสวนใหญตกตะกอนกับไอออนของโลหะเกิดเกลือท่ีละลายนํ้าไดนอย และแหลง
น้ําผิวดินรับน้ําเสียท่ีปนเปอนวัสดุซักลางปริมาณนอย จึงไมทําใหเกิดปญหาการสะพร่ังของพืชน้ํา ปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมดเปนคาความสกปรกท่ีมาจากสารอินทรียและสารอนินทรียไนโตรเจน ในน้ําบาดาลมี
คาเฉล่ีย 0.90 ± 0.40 มก./ล. และในน้ําผิวดินมีคา 0.29 ± 0.25 มก./ล. สวนน้ําผิวดินวัดวังหินมีไนโตรเจนสูง
พบวามีผักตบชวาข้ึนเนื่องจากมีไนโตรเจนท่ีเปนธาตุอาหาร สวนน้ําผิวดินท่ีสวนสัตวเปดเขาเขียวมีการ
สะพร่ังของสาหรายอาจมาจากน้ําชะมูลสัตวตาง ๆ  ผลการวิเคราะหพารามิเตอรพื้นฐานแสดงในรูปท่ี 1 
4.3  ผลการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมท้ังหมด 

ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมในน้ําผิวดินอยูในชวง 500-2300  MPN/100 มล.พบปริมาณแบคทีเรียโค
ลิฟอรมท้ังหมดสูงสุดในน้ําผิวดินวัดหนองยายบูและวัดวังหิน มีคา 2,300 ± 1053.57 และ 2,033.33 ± 288.67 
MPN/100 ตามลําดับ ต่ําสุดท่ีวัดบานหวยกรุ 300 ± 212.13 MPN/100 ซ่ึงเปนปริมาณท่ีมีอยูในธรรมชาติ และ
ถือวามีปริมาณตํ่า ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 

 

 
 

รูปท่ี 1  ผลการวิเคราะหพารามิเตอรพืน้ฐานในน้ําบาดาลและน้ําผิวดิน 
 

4.4  ผลการวิเคราะหโลหะหนัก 
โลหะหนักท่ีปนเปอนในน้ําบาดาลมีความเขมขนสูงสุด 2 ชนิด คือ เหล็ก และสังกะสี มีความเขมขน

เฉล่ีย 6.41 ± 1.81 และ 4.22 ± 0.54 มก./ล. ตามลําดับ โลหะท้ัง 2 ชนิดเปนโลหะท่ีพบท่ัวไปในเปลือกโลก และ
จัดเปนโลหะหนักท่ีมีความเปนพิษไมสูงมาก แตทําใหรสและสีของน้ําเปล่ียนแปลง เชน น้ําเปล่ียนเปนสีสม 
และรสเฝอนเม่ือปนเปอนเหล็ก น้ําผิวดินความเขมขนของเหล็กเฉล่ียสูงสุด 1.06 ± 0.17 มก./ล. เชนเดียวกับใน
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น้ําบาดาล โลหะหนักชนิดอ่ืน ไดแก แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล ทองแดง และแคดเมียม พบในระดับตํ่ามาก
ท้ังในน้ําบาดาลและนํ้าผิวดิน ปริมาณโลหะหนักในน้ําผิวดินต่ํากวาน้ําบาดาลแสดงวาแหลงกําเนิดของโลหะ
หนักมาจากแรธาตุท่ีมีอยูในช้ันใตดิน และทิศทางการไหลของน้ําไมผานแหลงท่ีเปนตนกําเนิด เชน โรงงาน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปริมาณโลหะหนักในน้ําบาดาลและนํ้าผิวดินแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2  ความเขมขนโลหะหนักในน้ําบาดาลและนํ้าผิวดิน 

 

4.5.  ผลการวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตารวม 
4.5.1  การวัดนิวไคลดกัมมันตรังสี การวัดนิวไคลดกัมมันตรังสีมีคา LLD 0.0092 Bq/l และมีคา 

MDA 0.0058 Bq/l นิวไคลดกัมมันตรังสีท่ีพบมากท่ีสุด คือ เรเดียม-226 พบในธรรมชาติเปนนิวไคลลูกจาก
การสลายของอนุกรมยูเรเนียม มีกัมมันตภาพต่ําไมเปนอันตรายตอการอุปโภคบริโภค น้ําบาดาลมีกัมมันต
ภาพอยูระหวาง 0.04549 ± 0.00256 - 0.01049 ± 0.00183 Bq/l สวนในน้ําผิวดินมีคาระหวาง 0.01586 ± 0.00198 
- 0.01103 ± 0.00190 Bq/l น้ําผิวดินในสวนสัตวเปดเขาเขียวตรวจไมพบนิวไคลดกัมมันตรังสี (รูปท่ี 3) 

4.5.2  การวัดกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตารวม เปนการวัดกัมมันตภาพรวม เพื่อยืนยันผลการวัดนิว
ไคลดกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีแอลฟารวมในนํ้าบาดาลมีคาเฉล่ีย 0.0085 ± 0.0098 cps (จํานวนนับตอ
วินาที) กัมมันตภาพรังสีแอลฟารวมสูงสุด (0.0110 ± 0.00135 cps) และตํ่าสุด (0.0008 ± 0.00116 cps) ในน้ํา
บาดาลจากคายลูกเสือวชิราวุธ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ ตามลําดับ กัมมันตภาพรังสีแอลฟารวมในผิว
ดินมีคาเฉล่ีย 0.0044 ± 0.0039 cps กัมมันตภาพรังสีแอลฟารวมสูงสุด (0.0112 ± 0.00137 cps) และตํ่าสุด 
(0.0015 ± 0.00050 cps) ในน้ําบาดาลจากโรงเรียนบานหุบบอน และวัดหนองยายบู ตามลําดับ 

 

 
รูปท่ี 3  กัมมันตภาพรังสีของเรเดยีม-226 และกัมมันตภาพรังสีแอลฟา-บีตารวมในนํ้าบาดาลและนํ้าผิวดนิ 
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กัมมันตภาพรังสีบีตารวมในนํ้าบาดาลมีคาเฉล่ีย 0.3898 ± 0.2527 cps  โดยพบวาน้ําบาดาลวัดบาน
หวยกรุมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีบีตาสูงสุด กัมมันตภาพรังสีบีตารวมสูงสุด (1.1190 ± 0.0140 cps) และ
ต่ําสุด (0.1620 ± 0.0050 cps) จากวัดบานหวยกรุ และวัดระเวิงรังสรรค ตามลําดับ กมัมันตภาพรังสีบีตารวมใน
ผิวดินมีคาเฉล่ีย 0.3467 ± 0.1746 cps กัมมันตภาพรังสีบีตารวมสูงสุด (0.6200 ± 0.0100 cps) และตํ่าสุด (0.1870 
± 0.006 cps) ในน้ําผิวดินจากโรงเรียนบานหุบบอน และวัดหนองยายบู ตามลําดับ 
 

5. สรุป 
 

น้ําบาดาลมีความเปนกรด-ดางมีคาตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนดไว ปริมาณของแข็งท้ังหมดและความ
กระดางท้ังหมดเปนไปตามมาตรฐานนํ้าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535    สวน ซีโอดี 
บีโอดี ฟอสเฟต และไนโตรเจนท้ังหมดพบในปริมาณท่ีนอยมาก โลหะหนักท่ีมีปริมาณเกินมาตรฐาน ไดแก 
แมงกานีส เหล็ก และแคดเมียม สําหรับนิวไคลดกัมมันตรังสี พบเรเดียม-226 ในปริมาณท่ีมีอยูในธรรมชาติ 

น้ําผิวดินสวนใหญมีลักษณะเปนกรดออนเกือบเปนกลาง ปริมาณของแข็งท้ังหมด ความกระดาง
ท้ังหมด ซีโอดี บีโอดี น้ํามันและไขมัน ฟอสเฟต ไนโตรเจนท้ังหมด และปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอรมมี
ปริมาณนอย หากนําไปใชในการบริโภคตองนําไปผานการฆาเช้ือโรค สวนโลหะหนักและนิวไคลด
กัมมันตรังสี (เรเดียม-226) พบในปริมาณท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
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