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ชายหาดแหลมเสด็จ ไดดําเนินการสุมเก็บตัวอยางน้ําท้ังหมด 32 สถานี ตั้งแต มกราคม 2555 ถึง ธันวาคม

2557 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดการโครงการฯ ตอสิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบนโดยใชคุณภาพน้ําเปน

ตัวชี้วัด และสวนท่ีสองศึกษาการประเมินตนทุน-ผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มชวงปท่ี

ทําการศึกษา เพ่ือศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของการดําเนินการของโครงการฯ โดยใชการประเมินตนทุน-

ผลตอบแทน ของโครงการฯ เปนตัวชี้วัด ผลการศึกษาสวนแรกพบวาน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ําท่ีปลอยลงสู

คลองน้ําท้ิงไดรับการบําบัดใหมีคุณภาพดีข้ึนตามระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงปากอาวคุงกระเบน และมีคา

ใกลเคียงกับน้ําทะเลธรรมชาติท่ีบริเวณหาดแหลมเสด็จ รวมท้ังน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ํามีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานน้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ําชวงกอนขุด ระหวางขุด และ

หลังขุดลอกเลนบริเวณคลองน้ําท้ิง พบวาชวงการขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน ยกเวนปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ําในคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคาสูงเกิน

มาตรฐาน แตหลังชวงขุดลอกเลน พบวา ของแข็งแขวนลอยในน้ํามีคาตามเกณฑมาตรฐาน และคุณภาพน้ําใน

คลองน้ําท้ิงชวงหลังขุดลอกเลนมีแนวโนมคุณภาพดีข้ึน และจากการเปรียบเทียบ DO และ BOD บริเวณคลอง

น้ําท้ิง พบวา ชวงปท่ีมีเครื่องเติมอากาศ และปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ ปริมาณ DO และ BOD ของน้ํามีคาไม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นวา การบําบัดน้ําบริเวณคลองน้ําท้ิง

ไมจําเปนตองมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และจากการประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบน พบวา

อาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5+2.1 % (R2  0.978-0.984), ลด NH3-N ได 89.7+6.8 % (R2 0.953-

0.989), ลด TP ได 96.0+1.3 % (R2 0.992-0.996) และลด PO4
3- ได 98.4+0.8 % (R2 0.993-0.996) ผล

การศึกษาสวนท่ีสองพบวาตนทุน-ผลตอบแทนการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม ในดานตนทุนการจัดการ

ระบบสงน้ํา-บําบัด น้ํามีคาเฉลี่ย 4,903 บาท/ไร เม่ือพิจารณาความเต็มใจจายคาน้ําท่ีราคา 2,500 บาท/ไร/รุน 

ของสมาชิกฯ เฉลี่ยเทากับ 12.0 เปอรเซ็นต/ป เม่ือพิจารณาสถานะของโครงการจากคาอัตราสวนผลตอบแทน

ตอตนทุนการดําเนินการเม่ือรวมคาไฟฟาบําบัดน้ํามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.90 และถาไมรวมคาไฟฟาบําบัดน้ํามี

คาเฉลี่ยเทากับ 0.94 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลตอบแทนของโครงการท่ีไดรับมีคานอยกวาคาใชจายท่ีเสียไป เม่ือ

พิจารณาสถานะการเลี้ยงสัตวน้ําของสมาชิกในโครงการฯ พบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการเลี้ยงกุง
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ขาวแวนนาไมเฉลี่ย 1.2 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 91 วัน การเลี้ยงกุงกุลาดําเฉลี่ย 1.4 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 

106 วัน การเลี้ยงปลาเกาเฉลี่ย 1.2 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 318 วัน การเลี้ยงปลากะพงเฉลี่ย 1.1 ท่ี

ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 172 วัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการเลี้ยงสัตวน้ําของสมาชิกมีคามากกวา

คาใชจายท่ีเสียไป 

คําสําคัญ: น้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ํา คุณภาพน้ํา ระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน ตนทุนผลตอบแทน 
     . 
*ผูรับผิดชอบ: งานประมง, ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมู 4  ต.คลองขุด อ.ทาใหม    

จ.จันทบุรี 22120 โทร 039-433216-8 โทรสาร 039-433209 E-mail: k_phenkae@yahoo.com 

mailto:k_phenkae@yahoo.com
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Effect of aquaculture discharge water in a seawater irrigation system on water quality in        

Kung Krabaen Bay: estimated cost-benefit of a managed seawater irrigation system 2012 to 2014 
 
 

Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre 
Phenkae Kunawongdet* Prachuab Leeruksakiat and Kunyarut  Suntara 

 

 

Abstract 
 

This study was divided into 2 parts. The first part studied the effect of discharged 
water from aquaculture in the seawater irrigation system on water quality changes in Kung 
Krabaen Bay in the area of the sea water irrigation system; inlet canal, aquaculture ponds, 
discharge canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from the seaward edge of the mangrove forest, sea 
farm, bay gate and Lamsadej Beach. The water was sampled once a month of 32 stations 
from January 2012 to December 2014 in order to study the effect of the project management 
on the bay environment by using indicators of water quality in the system. The second part 
used indicators to estimate costs and benefits of managing the seawater irrigation system 
during the study period. The result of the first part showed that water quality improved with 
distance from the discharge canal to the mouth of the bay where it was close to the quality 
of the seawater at Lamsadej beach. It met the standard criteria of brackish aquaculture 
drainage water. The water quality of the discharge canal indicated that the activity of sediment 
digging did not impact the water quality of the bay except total suspended solid levels at low 
tide during the digging which was higher than the standard criteria. The water quality after 
digging was completed was better than water quality before digging. The concentrations of 
DO and BOD in the discharge canal with aerator operation were not significantly different 
(p>0.05) from the water quality in the discharge canal without aerator and both met the 
standard criteria. These may suggest that treatment of water in discharge canal can be done 
without aerator. The efficiency of Kung Krabaen Bay in removal of nutrients from the discharge 
water was TN 87.5+2.1 % (R2 0.978-0.984), NH3-N 89.7+6.8 % (R2 0.953-0.989), TP 96.0+1.3 % 
(R2 0.992-0.996) and PO4

3- 98.4+0.8 % (R2 0.993-0.996). The result of the second part showed 
that managing the seawater irrigation system had an average cost for water supply and water 
treatment of 4,903 baht/rai, the average willingness to pay the water usage fee of 2,500 
baht/rai/crop was 12 %, average benefits/cost ratio of managing the seawater irrigation system, 
including the cost of electricity for water treatment was 0.90, and 0.94 when the cost of 
electricity for water treatment was not included. These findings indicated that the project 
benefit was less than the operation cost. Estimated average benefits/cost ration and payback 
period for the participating farmers in the project were culturing Pacific white Shrimp 
(Litopenaeus vannamei) with a ratio of 1.2 at payback period of 91 days, culturing Tiger prawn 
(Penaeus monodon) with a ratio of 1.4 at payback period of 106 days, culturing Orange-spotted 
grouper (Epinephelus coioides) with a ratio of 1.2 at payback period of 318  days, culturing 
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White perch (Lates calcarifer) with a ratio of 1.1 at payback period of 172 days. These results 
indicate that culturing marine animals had greater benefits than costs. 

                                                                                               
 

Key words: aquaculture discharge water, water qualities, seawater irrigation system,                  

Kung Krabaen Bay, cost-benefits 
     . 
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ความนํา 

 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทาง
โดยการ สงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองไดและมีฐานะความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน ตลอดจนอนุรักษและจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน รวมท้ังพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงพัฒนา เนื่องจาก
พ้ืนท่ีชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนเสื่อมโทรมท่ีไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนไดนอกจาก
ใชเปนพ้ืนท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีไดรับความสนใจจากราษฎรในพ้ืนท่ี การพัฒนา
อาชีพนี้จะชวยใหราษฏรในพ้ืนท่ีสามารถหารายไดพ่ึงตนเองและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน รวมท้ังมีสวนชวยใน
การอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯจึงไดขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนเสื่อมโทรม
รอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพ้ืนท่ีเปน (1) พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน 728 
ไร เพ่ือใหราษฎร 113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (2) พ้ืนท่ีอนุรักษปาชายเลนรอบอาว 
ประมาณ 610 ไร และ (3) พ้ืนท่ีบอสาธิต พ้ืนท่ีปลูกปาชายเลนเพ่ือการฟนฟู และพ้ืนท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ 
อีก 312 ไร (สํานักงาน กปร., 2542) 

การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงบริเวณรอบอาวคุงกระเบน เดิมมีระบบสงน้ําดี และระบบระบายน้ําท้ิงไหล
ลงอาวคุงกระเบนในท่ีเดียวกัน ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ํามีแนวโนมเปนไปไดยาก และมีการใชพ้ืนท่ีเลี้ยง
สัตวน้ําในอาวคุงกระเบนเพ่ิมข้ึน รวมท้ังระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (intensive culture) ไปจนถึง
เลี้ยงแบบหนาแนนสูง (super-intensive culture) ซ่ึงอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ (Tookwinas, 1999) ดังนั้น เพ่ือแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ได
จัดต้ังโครงการนํารองระบบชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงข้ึนในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก 
จํากัด, 2540)  และเริ่มดําเนินการตั้งแตประมาณกลาง ป พ.ศ. 2542 ซ่ึงระบบชลประทานนี้ประกอบดวยระบบ
สงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ําซ่ึงสามารถรับน้ํา
ทะเลไดประมาณ 4,650.00 ลบ.ม. และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 200 แรงมา จํานวน 8 
เครื่อง แตละเครื่องระบายน้ําได 1.25 ลบ.ม./วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา HPDE เสนผาศูนยกลาง
ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 2 ทอ ไปยังบอพักน้ําขนาด 3,000 ลบ.ม. เชื่อมตอกับคลองสงน้ําทะเลซ่ึงเปนคลอง
คอนกรีตท่ีมีความยาวประมาณ 8,820 เมตร เขาสูพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนมถวงของโลก 
คลองสงน้ํานี้แบงออกเปน 4 สวน คือ (1) คลองสงน้ําสายหลัก (สาย M) มีความกวาง 12 เมตร ยาวประมาณ 
6,620 เมตร สําหรับรับน้ํา และจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนบนของโครงการ (ดานทิศเหนือ) (2) คลอง
สงน้ําสายกลาง (สาย IR) มีความกวาง 8 เมตร ยาวประมาณ 1,620 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเลให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนกลางของโครงการท้ังหมด (ตอนกลางของทิศใต) (3) คลองสงน้ําสายยอย (สาย IR-IR) มี
ความกวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 580 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอนลาง (ดานทิศ
ใต) และ (4) คลองสงน้ําสายซอยแยกออกจากคลองสงน้ําสายใหญซ่ึงเกษตรกรแตละรายจะดําเนินการเอง ใน
สวนของระบบบําบัดน้ําท้ิงของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติท่ีมีอยู เพ่ือบําบัดคุณภาพน้ํา 
ประกอบดวย (1) บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพ่ือตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําท้ิง
โครงการฯ (2) คลองรับน้ําท้ิงอยูบริเวณหลังปาชายเลนซ่ึงมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปา
ชายเลนในคลองมีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนเพ่ือลดปริมาณแพลงก
ตอนและเพ่ือใหตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด 2 แรงมา จํานวน 
24 ชุด หลังจากนั้นน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนุรักษ 610 ไร และไหลลงสูกลางอาว
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คุงกระเบนซ่ึงมีพ้ืนท่ีหญาทะเล 690 ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกไปจากปากอาวคุงกระเบน (ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้ง “กลุม
เกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาวคุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นาย
ทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดจันทบุรี 

 จากสภาวการณต้ังแตปลายป พ.ศ. 2544 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทยประสบ
ปญหาดานการผลิต เชน พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ปญหาการเลี้ยง การจัดการฟารมไมเหมาะสม พันธุกุงมีคุณภาพไมดี 
เกิดปญหาโรคระบาดกุง และตนทุนการผลิตสูง รวมท้ังปญหาดานการตลาดผลผลิตสวนใหญถึง 95 % สงออกไป
ยังตางประเทศประสบปญหาการตลาดชะลอตัว อันเนื่องมาจากพบสารปฏิชีวนะตกคางในตัวกุงเกินกวา
มาตรฐานกําหนด กรมประมงจึงมีมาตรการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงคุณภาพตาม
แนวทางของ Good Aquaculture Practice (GAP) คือ มีผลผลิตกุงท่ีไดมาจากการเลี้ยงท่ีมาจากระบบและการ
จัดการสุขอนามัยของฟารมท่ีดี เพ่ือใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหกับเกษตรกรรายยอย โดย
จุดประสงคหลักของมาตรฐาน คือ ใหทุกฟารมสามารถเขาสูมาตรฐานได และเปนฟารมท่ีมีการเลี้ยงท่ีถูก
สุขลักษณะไมมีสารเคมีหรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนฐานไปสูการพัฒนาฟารมท่ีมี
ศักยภาพใหเขาสูระบบการพัฒนาสิ่งแวดลอม สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ Code of 
Conduct (CoC) คือ มีผลผลิตกุงท่ีไดมาจากการเลี้ยงท่ีมีการจัดการระบบท่ีมีมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงท่ีมี
คุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค ตลอดจนมาจากกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกษตรกร
สามารถผลิตกุงท่ีไมมีสารตกคางของยาปฏิชีวนะในกลุมดังกลาว (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ) 
ซ่ึงศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯไดรับนโยบายจากกรมประมงมาสงเสริมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง 
ประมาณกลางป พ.ศ. 2545 หลังจากนั้นกลางป พ.ศ. 2548 กรมประมงไดกําหนดมาตรฐาน GAP สัตวน้ําอ่ืนๆ 
ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู หอยเปาฮ้ือ หอยนางรม ปลาทะเล ปูมา และปูทะเล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเลี้ยง
สัตวน้ําขางตนใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพถูกสุขอนามัย (ศูนยประสานงานโครงการ Sea Food Bank, 2548; 
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2548) นับต้ังแตป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีชลประทาน
น้ําเค็มไดรับการสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐาน GAP  

นอกจากนั้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดนอม

นําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 

พัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ในรูปแบบ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559)   

คุณภาพน้ําเปนตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียและสา
รอนินทรียซ่ึงมีความสัมพันธตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท่ีมีการหมุนเวียนของแรธาตุเปน     วัฏ
จักรจากสิ่งแวดลอมเขาสูสิ่งมีชีวิต (ซ่ึงประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย) และจากสิ่งมีชีวิตถูก
ปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมอีกซ่ึงตองอาศัยกระบวนการทางชีวภาพและกายภาพเปนวัฏจักรของหวงโซอาหารและ
การถายทอดพลังงาน (Tait, 1981; Clarke, 1967; Lalli and Parsons, 1997; Tchobanoglous and Stensel, 
2003) ดังนั้นหากมีการนําเขาของสารอินทรียและสารอนินทรีย (น้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ํา) เขาสู ระบบนิเวศ 
(อาวคุงกระเบน) ก็จะสงผลตอการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น 

การศึกษาครั้งนี้ในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพ่ือใหทราบถึงผลของน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ํา
ภายใตการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน โดยนําผลการ
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วิเคราะหทางวิทยาศาสตรจากงานวิจัยนี้มาประมาณคาศักยภาพในการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบน รวมท้ังใช
เปนขอมูลในการจัดการคลองรับน้ําท้ิงอยางคุมคา เพ่ือกําหนดการใชทรัพยากรน้ําเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
อยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และในดานการลงทุนดําเนินการโครงการชลประทานน้ําเค็มใชวิธีการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการฯ เพ่ือประเมินความคุมคาการดําเนินโครงการฯ และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตวน้ําของสมาชิกในโครงการชลประทานน้ําเค็ม 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดการโครงการชลประทานน้ําเค็มตอสิ่งแวดลอมในอาวคุงกระเบนโดยใช
คุณภาพน้ําเปนตัวชี้วัด 

2. เพ่ือศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของการดําเนินการของโครงการชลประทานน้ําเค็ม โดยใชการประเมิน
ตนทุน-ผลตอบแทน ของโครงการฯ เปนตัวชี้วัด 

 
วิธีดําเนินการ 

 

1. พ้ืนท่ีและระยะเวลาการศึกษา 
 

การสุมเก็บตัวอยางน้ําเริ่มตั้งแตคลองสงน้ําดี บอเลี้ยงสัตวน้ํา บริเวณอาวคุงกระเบน (คลองรับน้ํา
ท้ิง  บริเวณชายฝงปาชายเลนท่ีมีระยะหางจากฝงประมาณ 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม.  บริเวณฟารมทะเล
ตัวอยาง ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน ตามลําดับ) และบริเวณทะเลเปดชายหาดแหลมเสด็จ โดยดําเนิน
การศึกษาระหวางเดือน มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

 

1.1 บริเวณคลองสงน้ําดี (จุด A ภาพท่ี 1)  เก็บตัวอยางน้ําตั้งแตโรงสูบน้ําไปจนถึงปลายคลองสงน้ําจํานวน 
8 จุด  (ประกอบด วย พิ กัด  47P 0815620 UTM 1391478, 47P 0816631 UTM 1392351, 47P 
0816631 UTM 1392351, 47P 0816034 UTM 1394276, 47P 0814797 UTM 1395533, 47P 
0816002 UTM 1391397, 47P 0816244 UTM 1391212 แล ะ  47P 0815256 UTM 1391206)  
โดยเก็บสัปดาหละครั้ง 

1.2 บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํา (จุด B ภาพท่ี 1) เก็บตัวอยางน้ําทุกบอท่ีเลี้ยงสัตวน้ําเดือนละครั้ง ในชวงป พ.ศ. 
2555-2557 รวมท้ังหมด 10,850 บอ  

1.3 บริเวณอาวคุงกระเบนและชายหาดแหลมเสด็จ เก็บตัวอยางน้ําเดือนละครั้งในชวงน้ําข้ึนสูงสุด และ น้ํา
ลงต่ําสุด มีจุดเก็บน้ํา 23 จุด ไดแก 
- คลองน้ําท้ิง มี 6 จุด (จุด C ภาพท่ี 1 ประกอบดวย คลองท้ิงน้ําแปลง 6 พิกัด 47P 0814460 

UTM 1395301, คลองท้ิงน้ําแปลง 36 พิกัด 47P 0815809 UTM 1394272, คลองท้ิงน้ําแปลง 
64 พิกัด  47P 0816346 UTM 1392077, คลองท้ิงน้ําแปลง 77  พิกัด  47P 0816118 UTM 
1393258, คลองท้ิงน้ําแปลง 81 พิกัด 47P 0816343 UTM 1391932 และ คลองท้ิงน้ําแปลง 
94 พิกัด 47P 0816228UTM 1392606) 

- บริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. มี 8 จุด (จุด D ภาพท่ี 1 ประกอบดวย คลองปลาชอน 47P 
0815568 UTM1391851, คลองสลุด+คลองแบง 47P 0816162 UTM 1392125, ระหวางคลอง
แบง+คลองหมอสุข 47P 0815891 UTM 1392550, คลองหมอสุข 47P 0815897 UTM 1393291, 
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คลองตากวย 47P 0815864 UTM 1393464, คลองตาอู 47P 0815190 UTM 1394668, คลอง
หิน 47P 0814801 UTM 1395049 และ อาวทิศเหนือ 47P 0814055 UTM 1395105) 

- บริเวณหางจากฝงปาชายเลน 500 ม. มี 3 จุด (จุด E ภาพท่ี 1 ประกอบดวยพิกัด 47P 0813935 
UTM 1394468, 47P 0815629 UTM 1392726 และ 47P 0814891 UTM 1394274) 

- บริเวณหางจากฝงปาชายเลน 1,000 ม. มี 3 จุด (จุด F ภาพท่ี 1 ประกอบดวยพิกัด 47P 0814904 
UTM 1393291, 47P 0814721 UTM 1392873 และ 47P 0814111 UTM 1393743) 

- บริเวณฟารมทะเลตัวอยาง (แหลงเลี้ยงพอแมพันธุหอยนางรม) มี 1 จุด (จุด G ภาพท่ี 1 
ประกอบดวยพิกัด 47 P 0814121 UTM 1392881) 

- บริเวณปากอาว มี 1 จุด (จุด H ภาพท่ี 1 ประกอบดวยพิกัด 47 P 0813720 UTM 1393016) 
- บริเวณทะเลเปดชายหาดแหลมเสด็จ มี 1 จุด (จุด H ภาพท่ี 1 ประกอบดวยพิกัด 47 P 0815119 

UTM 1391256)  
 

2. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 
 

- ความเค็ม วิเคราะหโดยใช Salino Refractometer (Atago S/Mill) 
- อุณหภูมิ และ ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (Dissolve Oxygen; DO) วิเคราะหในภาคสนามโดยใช Oxygen 

Meter ยี่หอ YSI รุน Model 550 A 
- สารแขวนลอยในน้ํา (Suspended Solid; SS) วิเคราะหโดยวิธ ีDrying Oven (APHA-AWWA-WPCF, 

1980) วิธีท่ี 209 D มก./ล. 
- ความขุนน้ํา (turbidity) วิเคราะหโดยใชเครื่อง Portable Turbidimeter ยี่หอ HACH รุน 2100P  
- คลอโรฟลล เอ วิเคราะหโดยวิธี Trichromatic method (APHA-AWWA-WPCF, 1980) 
- pH (พีเอช หรือ ความเปนกรด-ดาง) วิเคราะหโดยวิธี electrometric method ดวยเครื่องมือ pH 

meter (HORIBA รุน F-22) 
- ความเปนดางของน้ํา (Alkalinity) วิเคราะหโดยวิธี Tritrate (APHA-AWWA-WPCF,1980) 
- ไนไตรท (NO2

-) วิเคราะหโดยวิธ ีDiazotization method (Strickland J.D. and T.R. Persons, 1972) 
- ไนเตรท (NO3

-) วิเคราะหโดยวิธี Cadmium Reduction method (Strickland J.D. and T.R. 
Persons, 1972) 

- แอมโมเนียรวม (NH3-N) วิเคราะหโดยวิธี Phenolhypochlorite Method (Grasshoff K, 1976) 
- ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen, TN) วิเคราะหโดยใชเครื่องวิเคราะห TN-NPOC ยี่หอ analyticjena 

รุน multi N/C 2100 
 

- ไนโตรเจนรวม (total nitrogen; TN) และ อินทรียคารบอนรวม (Total Organic Carbon; TOC) 
วิเคราะหโดยใชเครื่องวิเคราะห TN-NPOC ยี่หอ analytikjena รุน multi N/C 2100 

- ฟอสเฟตในรูป Orthophosphate (PO4
3-) วิเคราะหโดยวิธี Ascorbic Acid Method (Strickland 

and Persons, 1972) 
- ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus)  วิเคราะหโดยวิธีเปอรซัลเฟตออกซิเดชัน (Grasshoft et al, 1983) 
- BOD (Biological oxygen demand) วิเคราะหโดยวิธี 5 Day BOD Test at 20 oC และใช Oxygen 

Meter ยี่หอ YSI รุน Model 5100 
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      ภาพท่ี 1 ระบบน้าํโครงการชลประทานน้ําเค็ม และจุดเก็บตัวอยางน้ํา 

 

กลุม 1 

กลุม 2 

กลุม 3 

กลุม 4 

กลุม 5 

กลุม 6 

กลุม 7 

กลุม 8 
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3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพน้ําแตละพารามิเตอรของแตละสถานท่ีศึกษา (แตละป และ
แตละสถานี) ดวยวิธีหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย โดยวิธี  Duncan’s New Multiple Range Test และทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
(Correlation Coefficients) โดยวิธี Pearson’s Correlation Coefficients และประมาณคาพารามิเตอรจาก
คาความสัมพันธทางคณิตศาสตรโดยสมการเสนตรง (linear regression) (กมล, 2553)  

 

 

4. รวบรวมขอมูลรายรับ รายจาย การดําเนินการระบบชลประทานน้ําเค็ม และการเล้ียงสัตวน้ําในชวงป 
พ.ศ. 2555-2557 
 

ขอมูลการใชไฟฟาในการสูบน้ําและบําบัดน้ํา คาใชจายในการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม 
(คาตอบแทนใชสอยวัสดุ) รายไดคาใชน้ํา พ้ืนท่ีท่ีจายคาน้ํา พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด ชนิดสัตวน้ําท่ีเลี้ยง 
อัตราปลอยเลี้ยง ระยะเวลาเลี้ยง ผลผลิตเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) รายไดจากผลผลิต
สัตวน้ํา ตนทุนรวม และกําไรจากการเลี้ยง เพ่ือนําไปประเมินอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  

 
5. การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

 

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตามทฤษฏีเศรษฐศาสตร (ประสิทธิ์, 2538; ณิชานันท, 2540; 
นราทิพย, 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2560) ซ่ึงประกอบไปดวย การวิเคราะหตนทุน (cost 
analysis) และ ผลตอบแทนจากการผลิต (benefit of production) 

 

5.1 การวิเคราะหตนทุน (cost analysis) 
 

ตนทุนรวม (total cost: TC) เปนตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการใชปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ใน
การผลิตสินคาและบริการจํานวนหนึ่ง ประกอบดวยตนทุนคงท่ีรวมและตนทุนผันแปรรวม สามารถคํานวณได
จากสมการ  

 

TC = TFC + TVC 
 

ตนทุนคงท่ีรวม (total fixed cost:TFC) เปนตนทุนท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
หรือเปนตนทุน ท่ีจายสําหรับปจจัยคงท่ีทุกชนิดของธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับอัตราการผลิตหนึ่ง 
เชน ดอกเบี้ย คาเชาท่ีดิน คาเครื่องมือ-อุปกรณ คาเชาโรงเรือน คาเสื่อมราคา เปนตน เหลานี้เปนตนทุนท่ี
กิจการไมสามารถหลีกเลี่ยงไดไมวากิจการจะทําการผลิตสินคาหรือไมก็ตาม 

ตนทุนผันแปรรวม (total variable cost: TVC) เปนตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต หรือเปนตนทุนท่ีจายสําหรับการใชปจจัยผันแปรจํานวนตางๆกัน ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการ
ผลิต เชน คาวิตถุดิบ คาไฟฟา คาน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนแรงงาน หรือชั่วโมงทํางาน คาอาหาร และคาพาหนะ 
เปนตน 

คาเสียโอกาส (opportunity cost) ในการใชปจจัยการผลิต เชน คาเสียโอกาสในการใชแรงงาน 
คาเสียโอกาสท่ีดิน คาเสียโอกาสสําหรับเงินทุนของผูผลิตเองท่ีใชในการซ้ือเครื่องจักรและเครื่องมือ คาเสีย
โอกาสสําหรับเงินทุนหมุนเวียน 
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5.2 ผลตอบแทนจากการผลิต (benefit of production) 
ผลตอบแทนจากการผลิตทางการเกษตร ในท่ีนี้ หมายถึงรายได (income) รายรับรวม (total 

revenue: TR) คือ จํานวนเงินท่ีเกษตรกรไดจากการขายผลผลิตท่ีผลิตไดจากฟารมซ่ึงเทากับ ราคาผลผลิต (P) 
คูณดวยจํานวนผลผลิต (Q) 

TR = P x Q 
 

รายรับเฉลี่ย (average revenue) คือ รายรับเฉลี่ยตอปริมาณสินคาท้ังหมดท่ีจําหนายได ซ่ึงหา
ไดจากรายรับท้ังหมดหารดวยจํานวนผลผลิตรวม 

 

AR = TR/Q 
 

กําไรทางธุรกิจ = รายรับท้ังหมด (TR) – ตนทุนทางบัญชี (accounting cost) 
กําไรทางเศรษฐศาสตร = รายรับท้ังหมด (TR) – ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (economic profits) 
 

กําไรทางธุรกิจ (รายไดเหนือตนทุนเงินสด) คือรายไดลบดวยตนทุนท่ีเปนตัวเงิน 
รายไดเหนือตนทุนเงินสด = รายได – ตนทุนท่ีเปนตัวเงิน 
 

กําไรสุทธิ คือรายไดสวนท่ีมากกวาคาใชจาย ถาคาใชจายมากกวารายไดสวนท่ีมากกวาดังกลาว
เรียกวาขาดทุนสุทธิ 

 
 

กําไรสุทธิ = รายได – ตนทุนท้ังหมด 
 

5.3 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits/Cost ratio)  
 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดท่ี
ไดรับตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการนั้น เปนการเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนในรูป
ของกระแสรายไดท่ีเกิดข้ึนในอนาคตตลอดอายุโครงการท่ีมีการปรับคาใหเปนมูลคาปจจุบันแลวกับเงินลงทุน
เริ่มแรกของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560) ในท่ีนี้หมายถึง รายไดรวม
หารดวยตนทุนการผลิต 

 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน = รายได/ตนทุน 
 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน = รายไดคาใชน้ํา/รายจายการจัดการระบบสูบน้ําและบําบัดน้ํา 
 

การประเมินผล อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน ตองมากกวา หรืออยางนอยตองมีคาเทากับ 1 จึงสมควร
ลงทุน ท้ังนี้เนื่องจากถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมากกวา 1 หมายความวา ผลตอบแทนท่ีไดรับจาก
โครงการมีคามากกวาคาใชจายท่ีเสียไปหรือถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 ก็ หมายความวา 
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายท่ีเสียไปพอดี แตถาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอย
กวา 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคานอยกวาคาใชจายท่ีเสียไปจึงไมสมควรลงทุน 
 

5.4 ความเต็มใจจาย (Willingness to pay)  
 

ความเต็มใจจายคาน้ําท่ีราคา 2,500 บาท/ไร/รุน ของสมาชิกในโครงการชลประทานน้ําเค็ม 
เทากับ พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ําท่ีจายคาน้ํา หารดวยพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด คูณดวย หนึ่งรอย  
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ผลการวิจัย 
 

1. ศึกษาผลกระทบของการจัดการโครงการชลประทานน้ําเค็มตอส่ิงแวดลอมในอาวคุงกระเบนโดยใช
คุณภาพน้ําเปนตัวช้ีวัด 

 

1.1 คุณภาพน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม และอาวคุงกระเบนเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําชายฝงหาด
แหลมเสด็จ 

 

คุณภาพน้ําตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 ในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน (ภาพท่ี 1)
ตั้งแต คลองสงน้ําดี  บอเลี้ยงสัตวน้ํา  คลองน้ําท้ิง บริเวณหางจากแนวปาชายเลน 0 ม. บริเวณหางจากแนวปา
ชายเลน 500 ม. บริเวณหางจากแนวปาชายเลน 1,000 ม. บริเวณฟารมทะเล ไปจนถึงบริเวณปากอาว        
คุงกระเบน เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณชายหาดแหลมเสด็จ (ซ่ึงเปนแหลงน้ํา
ทะเลธรรมชาติท่ีไมไดรับอิทธิพลจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน) สามารถแสดงการ
เปลี่ยนแปลงแตละดัชนีคุณภาพน้ําดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ความเค็ม (ppt) น้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต 
พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 31.3 b ก 31.5 d ก 32.4 d ข 31.8 d 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 27.9 ab ข 26.3 abc ก 28.4 abcd ค 27.6 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 28.3 ab 26.1 ab 26.6 ab 27.0 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 26.6 a 23.7 a 26.1a 25.5 a 
0 ม. (น้ําข้ึน) 29.1 ab 27.8 abcd 27.6 abc 28.2 bc 
500 ม. (น้ําข้ึน) 30.6 ab 30.4 bcd 29.3 abcd 30.1 cd 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 30.9 b 31.1 cd 30.8 bcd 30.9 d 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 31.2 b 31.3 cd 31.0 cd 31.1 d 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 31.0 b 30.1 bcd 29.7 abcd 30.3 cd 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 31.0 b 31.3 d 31.2 cd 31.2 d 
ปากอาว (น้ําลง) 31.0 b 30.1 bcd 29.6 abcd 30.2 cd 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 30.2 ab 29.9 bcd 29.9 abcd 30.0 cd 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 30.5 ab 30.8 bcd 29.4 abcd 30.3 cd 
เฉลี่ย 28.4 ข 27.2ก 29.1ข 28.3 
หมายเหต ุคาเฉลี่ยในคอลมันเดยีวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)                      

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
คามาตรฐาน ความเคม็มีคาสูงกวาความเค็มของแหลงรองรับนํ้าท้ิงในขณะน้ันไดไมเกินรอยละ 50 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2550) 

 

ความเค็มน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 1) 
ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาความเค็มน้ําบริเวณคลองสงน้ําดีมีคาความเค็มสูงสุด เฉลี่ย 31.8 ppt 
และบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคาความเค็มน้ําต่ําสุด เฉลี่ย 25.5 ppt และเม่ือเปรียบเทียบความเค็มน้ํา
เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ความเค็มในป พ.ศ. 2555 และ 2557 เฉลี่ย 28.4 ppt และ 29.1 ppt 
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ตามลําดับ มีคาสูงกวาป พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 27.2 ppt  และเม่ือเปรียบเทียบความเค็มน้ําบริเวณปากอาวคุง
กระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05)  

อุณหภูมิน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 2) 
ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาอุณหภูมิน้ําบริเวณตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ําไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน
และชายหาดแหลมเสด็จมีอุณหภูมิสูงท่ีไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนคลองสงน้ําดีมีคาอุณหภูมิน้ํา
ต่ําสุด เฉลี่ย 28.4 oC และเม่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ําเฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา อุณหภูมิน้ําในป พ.ศ. 
2555 มีคาสูงสุด เฉลี่ย 29.8 oC รองลงมาในป พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 29.6 oC และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 
29.3 oC และเม่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ําบริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จ
ในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางท่ี 2 อุณหภูมิ ( oC) น้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต 
พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 28.8 a ค 28.3 ข 28.0ก 28.4 a 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 30.0 b ข 29.8กข 29.7ก 29.9 b 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 29.1 ab ข 29.0 ข 28.1ก 28.8 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 29.7 ab 30.0 29.3 29.7 b 
0 ม. (น้ําข้ึน) 29.4 ab ข 29.3 ข 28.4ก 29.0 ab 
500 ม. (น้ําข้ึน) 29.5 ab กข 29.7 ข 28.8ก 29.3 ab 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 29.6 ab 29.5 29.1 29.4 ab 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 29.7 ab 29.7 29.0 29.4 ab 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 29.7 ab 29.6 29.2 29.5 ab 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 29.8 ab 29.8 29.2 29.6 b 
ปากอาว (น้ําลง) 29.7 ab 29.6 29.2 29.5 ab 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 29.7 ab 29.7 29.4 29.6 b 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 29.8 ab 29.7 29.2 29.5 b 

เฉลี่ย 29.8ค 29.6ข 29.3ก 29.6 
หมายเหต ุคาเฉลี่ยคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมนัียสําคญัทางสถิติ (p<0.05)                      

คาเฉลี่ยแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
คามาตรฐานอุณหภูมิท่ีเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 28-32 oC (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) 

 

ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO) ในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบนและชายหาดแหลม-
เสด็จ (ตารางท่ี 3) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา DO บริเวณคลองสงน้ําดีมีคาต่ําสุด เฉลี่ย 5.6 
มก./ล. แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน สวนบริเวณตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ํา
ไปจนถึงปากอาวพบวามีคา DO สูงกวาอยางไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบ DO เฉลี่ย ป 
พ.ศ. 2555-2557 พบวา DO ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 มีคาสูงสุด เฉลี่ย 6.2 มก./ล. และ 6.1 มก./ล. 
ตามลําดับ และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 5.9 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ DO บริเวณปากอาวคุงกระเบน
กับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 3 DO (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 
2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557  
คลองสงน้ําดี 5.8ค 5.2 a ก 5.7 a ข 5.6 a 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 6.4ข 6.4 c ข 6.1 bc ก 6.3 cd 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 5.7 5.2 ab 5.3 a 5.4 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 6.1 6.4 c 6.0 bc 6.2 cd 
0 ม. (น้ําข้ึน) 6.0ข 5.6 b ก 5.5 ab ก 5.7 bc 
500 ม. (น้ําข้ึน) 6.3 6.5 b 6.4 c 6.4 d 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 6.2ก 6.7 b ข 6.2 c ก 6.3 d 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 6.1ก 6.7 b ข 6.0 bc ก 6.3 cd 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 6.2 6.5 b 6.2 c 6.3 cd 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 6.2ก 6.7 b ข 6.1 bc ก 6.4 d 
ปากอาว (น้ําลง) 6.1 6.5 b 6.3 c 6.3 cd 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 6.0ก 6.4 b ข 6.1 bc กข 6.1 cd 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 6.3 6.5 b 6.3 c 6.4 d 

เฉลี่ย 6.2 ข 6.1 ข 5.9 ก 6.2 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05)                 

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
คามาตรฐาน DO ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 5 มก.O/ล. (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) 

 

ตารางท่ี 4 SS (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 
2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 26.1 ab ก 38.1ข 38.8 ab ข 34.3 ab  
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 70.1 d กข 107.4 b ข 56.5 ab ก 78.0 c 
0 ม. (น้ําข้ึน) 25.3 ab ก 28.3กข 37.6 ab ข 30.4 ab 
500 ม. (น้ําข้ึน) 29.3 abc ก 45.4กข 62.7 b ข 45.8 b 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 25.6 ab ก 38.3ก 50.4 ab ข 38.1 ab 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 20.7 ab 32.5 43.6 ab 32.3 ab 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 58.7 cd 42.9 a 38.3 ab 46.6 b 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 14.4 a 28.2 33.6 ab 25.4 a 
ปากอาว (น้ําลง) 52.5 bcd 42.1 a 41.7 ab 45.4 b 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 12.9 a 36.7 21.8 a 23.7 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 37.5 abc 57.3 a 42.5 ab 45.7 b 

เฉลี่ย 30.1ก  41.3ข 42.6ข 38.0 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05)                      

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)        
คามาตรฐาน SS ไมเกิน 70 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 
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ของแข็งแขวนลอยในน้ํา (Suspended Solid; SS) ในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน 
และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 4) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา SS บริเวณคลองคลองน้ําท้ิง
ชวงน้ําลงมีคา SS สูงสุด เฉลี่ย 78.0 มก./ล. และมีคา SS ต่ําสุด บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและหาด
แหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึน เฉลี่ย 25.4 มก./ล. และ 23.7 มก./ล. ตามลําดับ แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
กับบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 0 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน 
และบริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ SS เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา SS ในป พ.ศ. 2556 
และ 2557 มีคาสูงสุด เฉลี่ย 41.3 มก./ล. และ 42.6 มก./ล. ตามลําดับ และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2555 เฉลี่ย 
30.1 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ SS บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวง
น้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
 

ตารางท่ี 5 ความขุน (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 
2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 12.0 abcde ค 7.3 abc ข 3.8 a ก 7.6ab 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 15.9 cde ค 14.4 d ข 11.5 bcd ก 14.5e 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 11.1 abcd 13.0 cd 13.0 cd 12.4de 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 18.7 e กข 25.6 e ข 13.5 cd ก 19.2 f 
0 ม. (น้ําข้ึน) 10.2 abcd ก 10.9 bcd ก 14.6 d ข 11.9 cde 
500 ม. (น้ําข้ึน) 10.2 abcd 9.4 abcd 13.3 cd 11.0 bcde 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 8.5 abc 5.4 ab 8.7 abcd 7.5 ab 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 7.8 ab 4.7 ab 12.0 bcd 8.2 abc 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 15.8 cde 8.9 abcd 9.3 abcd 11.3 bcde 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 4.8 a 3.7 a 8.4 abc 5.6 a 
ปากอาว (น้ําลง) 16.9 de 8.5 abcd 9.5 abcd 11.6 bc 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 4.6 a 7.7 abcd 5.1 a 5.8 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 14.0 bcde 8.0 abcd 6.9 ab 9.6 abcd 

เฉลี่ย 14.9 ค 12.8 ข 10.1 ก 12.9 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05)                      

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)        
นํ้าใสจะมีคาความขุนไมเกิน 25 NTU (เกรียงศักดิ,์ 2560) 

 

ความขุนของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 
5) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคาความขุนสูงสุด เฉลี่ย 19.2 NTU 
และมีคาความขุนตํ่าสุดบริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึน เฉลี่ย 5.6 NTU 
และ 5.8 NTU ตามลําดับ แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองสงน้ําดี บริเวณหางชายฝง 
1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึน และบริเวณหาดแหลมเสด็จชวงน้ําลง เม่ือเปรียบเทียบความ
ขุนของน้ําเฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ความขุนของน้ําในป พ.ศ. 2555 มีคาสูงสุด เฉลี่ย 14.9 NTU และ 
ต่ําสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 10.1 NTU และเม่ือเปรียบเทียบความขุนของน้ําบริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ํา
ทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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คลอโรฟลล-เอของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
(ตารางท่ี 6) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีปริมาณคลอโรฟลล-เอ สูงสุด 
เฉลี่ย 140.4 มก./ตัน และมีปริมาณคลอโรฟลล-เอ ต่ําสุดบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 0 ม. 
ชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน  บริเวณฟารมทะเล
ชวงน้ําข้ึน และลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและลง และหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและลง เฉลี่ย 
23.1 มก./ตัน 13.5 มก./ตัน 9.7 มก./ตัน 5.0 มก./ตัน 4.2 มก./ตัน 6.2 มก./ตัน 3.5 มก./ตัน 5.7 มก./ตัน 2.8 
มก./ตัน และ 4.6 มก./ตัน ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลล-เอของน้ําเฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 
พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีปริมาณคลอโรฟลล-เอสูงสุด เฉลี่ย 84.1 มก./ตัน และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 
14.6 มก./ตัน และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟลล-เอของน้ําบริเวณปากอาว คุงกระเบนกับน้ําทะเล
ธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางท่ี 6 คลอโรฟลล-เอ  (มก./ตัน) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม-
เสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 144.5 b 115.8 c ไมมีขอมูล 140.4 c 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 22.2 a 23.8 b 23.3 b 23.1 a 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 66.4 a ข 52.2 ab กข 41.7 c ก 53.4 b 
0 ม. (น้ําข้ึน) 12.5 a 13.9 a 14.1 ab 13.5 a 
500 ม. (น้ําข้ึน) 8.0 a ก 7.1 a ก 13.9 ab ข 9.7 a 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 4.8 a 4.1 a 6.0 a 5.0 a 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 4.5 a 3.8 a 4.2 a 4.2 a 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 7.6 a 6.4 a 4.5 a 6.2 a 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 3.5 a 3.3 a 3.8 a 3.5 a 
ปากอาว (น้ําลง) 6.7 a ข 6.2 a กข 4.2 a ก 5.7 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 2.0 a ก 3.7 a ข 2.6 a กข 2.8 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 7.0 a 3.1 a 3.8 a 4.6 a 
เฉลี่ย 84.1 ค 30.8 ข 14.6 ก 53.5 
หมายเหต ุคาเฉลี่ยในคอลมันเดยีวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05)                      

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

ความเปนกรด-ดาง (pH) น้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
(ตารางท่ี 7) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาแตละบริเวณบอมีคา pH ไมแตกตางกันมากนัก บริเวณ
ท่ีมีคา pH สูงเฉลี่ย 8.2 ไดแกบริเวณ บอเลี้ยงสัตวน้ํา บริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณหางชายฝง 
1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน  บริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึน และลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและลง และ
หาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและลง สวนบริเวณท่ีมีคา pH ต่ําเฉลี่ย 8.1 ไดแกบริเวณคลองสงน้ําดี บริเวณ
คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนและลง บริเวณหางชายฝง 0 ม. ชวงน้ําข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ pH เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-
2557 พบวา ในป พ.ศ. 2557 มี pH สูงสุด เฉลี่ย 8.3 และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 8.1 และเม่ือ
เปรียบเทียบ pH บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวา
มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 7 กรด-ดาง ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 
2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 8.1 ข 8.0 ก 8.2 ค 8.1 ab 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 8.2 ข 8.1 ก 8.3 ค 8.2 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 8.2 ข 8.0 ก 8.1 ข 8.1 a 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 8.1 ก 8.0 ก 8.3 ข 8.1 ab 
0 ม. (น้ําข้ึน) 8.2 ข 8.0 ก 8.1 ข 8.1 a 
500 ม. (น้ําข้ึน) 8.3 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 8.3 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 8.3 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 8.2 กข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 ab 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 8.3 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 
ปากอาว (น้ําลง) 8.2 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 ab 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 8.3 ข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 8.2 กข 8.1 ก 8.3 ข 8.2 b 

เฉลี่ย 8.2 ข 8.1 ก 8.3 ค 8.2  
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)                                        

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกัน แสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
คามาตรฐานความเปนกรด-ดางนํ้าชายฝงควรอยูในชวง 6.5-8.5 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 

 

ตารางท่ี 8 ความเปนดาง (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม
เสด็จ พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงนํ้าด ี 109ก 108ก 113ข 110 
บอเลี้ยงสตัวนํ้า 118ข 113ก 113ก 115 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าข้ึน) 113กข 108ก 115ข 112 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าลง) 123 111 122 119 
0 ม. (นํ้าข้ึน) 110 107 111 109 
500 ม. (นํ้าข้ึน) 109 106 110 108 
1,000 ม. (นํ้าข้ึน) 108ก 107 ก 112ข 109 
ฟารมทะเล (นํ้าข้ึน) 109 108 113 110 
ฟารมทะเล (นํ้าลง) 112 107 111 110 
ปากอาว (นํ้าข้ึน) 108 107 112 109 
ปากอาว (นํ้าลง) 110 106 111 109 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าข้ึน) 109กข 107ก 112ข 109 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าลง) 108 109 111 109 

เฉลี่ย 116ค 111ก 113ข 114 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)                                       

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกัน แสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)         
คามาตรฐานความเปนดางควรมากกวาหรือเทากับ 100 มก./ล.(สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) 
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ความเปนดางของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
(ตารางท่ี 8) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาแตละบริเวณบอมีคาความเปนดางของน้ํา ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) บริเวณท่ีมีคาความเปนดางสูงเฉลี่ย 119 มก./ล. ไดแกบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง บริเวณ
ท่ีมีคาความเปนดางต่ําเฉลี่ย 108 มก./ล. ไดแกบริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน เม่ือเปรียบเทียบคาความ
เปนดางเฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคาความเปนดางสูงสุด เฉลี่ย 116 มก./ล. และ 
ต่ําสุดในป พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 111 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบคาความเปนดางบริเวณปากอาวคุงกระเบนกับ
น้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

แอมโมเนียรวม (NH3-N) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลม
เสด็จ (ตารางท่ี 9) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาแตละบริเวณมีคา NH3-N ของน้ํา ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) บริเวณท่ีมีคา NH3-N สูงเฉลี่ย 0.315 มก./ล. ไดแกบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริเวณท่ีมีคา 
NH3-N ตํ่าเฉลี่ย 0.023 มก./ล. ไดแกบริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ NH3-N เฉลี่ย ป 
พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคา NH3-N สูงสุด เฉลี่ย 0.333   มก./ล. และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 
2557 เฉลี่ย 0.150 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ NH3-N บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาด
แหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 9 NH3-N (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงนํ้าด ี 0.056 ข 0.096 ค 0.034 ก 0.058  
บอเลี้ยงสตัวนํ้า 0.399ค 0.287 ข 0.197 ก 0.315 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าข้ึน) 0.150 0.136 0.112 0.133 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าลง) 0.320 ข 0.260 กข 0.131 ก 0.237 
0 ม. (นํ้าข้ึน) 0.075กข 0.091 ข 0.058 ก 0.075 
500 ม. (นํ้าข้ึน) 0.039กข 0.050 ข 0.014 ก 0.034 
1,000 ม. (นํ้าข้ึน) 0.028กข 0.042 ข 0.013 ก 0.028 
ฟารมทะเล (นํ้าข้ึน) 0.040 0.053 0.008 0.034 
ฟารมทะเล (นํ้าลง) 0.058 0.057 0.021 0.046 
ปากอาว (นํ้าข้ึน) 0.022 0.037 0.010 0.023 
ปากอาว (นํ้าลง) 0.078 ข 0.049 กข 0.029 ก 0.052 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าข้ึน) 0.046กข 0.055 ข 0.016 ก 0.040 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าลง) 0.050 0.051 0.024 0.042 

เฉลี่ย 0.333ค 0.235ข 0.150ก 0.253 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)                                        

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกัน แสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)       
คามาตรฐานนํ้าชายฝงมี NH3-N ไมเกิน 1.1 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 

ไนไตรท (NO2
-) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

(ตารางท่ี 10) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาแตละบริเวณมีคา NO2
- ของน้ํา ไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05) บริเวณท่ีมีคา NO2
- สูงสุด เฉลี่ย 0.235 มก./ล. ไดแกบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํา บริเวณท่ีมีคา NO2

- 
ต่ําสุด เฉลี่ย 0.000 มก./ล. ไดแก บริเวณหางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน และบริเวณปากอาวคุงกระเบนชวง
น้ําข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ NO2

- เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคา NO2
- สูงสุด เฉลี่ย 0.297   
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มก./ล. และ ตํ่าสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 0.059 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ NO2
- บริเวณปากอาวคุง

กระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) 

 

 

ตารางท่ี 10 NO2
- (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557  
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองสงน้ําดี 0.006ค 0.004ข 0.001ก 0.004 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 0.369ค 0.155ข 0.082ก 0.235 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 0.039ข 0.027กข 0.019ก 0.028 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 0.092 0.032 0.056 0.060 
0 ม. (น้ําข้ึน) 0.020 0.010 0.010 0.013 
500 ม. (น้ําข้ึน) 0.003ข 0.000ก 0.000ก 0.001 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 0.001 0.000 0.000 0.000 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 0.003 0.000 0.000 0.001 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 0.001 0.001 0.000 0.001 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 0.001 0.000 0.001 0.000 
ปากอาว (น้ําลง) 0.001 0.001 0.000 0.001 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 0.001 0.002 0.002 0.001 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 0.001 0.001 0.000 0.001 
เฉลี่ย 0.297ค 0.116ข 0.059ก 0.178 
หมายเหต ุคาเฉลี่ยในคอลมันเดยีวกัน (ตามระยะทาง) มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p>0.05)                                        

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกัน แสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ไนเตรท (NO3
-) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

(ตารางท่ี 11) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา NO3
- สูงสุด เฉลี่ย 0.089 

มก./ล.  แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ท่ีบริเวณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน และลง บริเวณหางชายฝง 0 ม. 

และบริเวณหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําลง บริเวณท่ีมีคา NO3
- ต่ําสุด คือ บริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน 

บริเวณหางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึนและลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ํา

ข้ึนและลง และหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึน โดยมีคา โดยมีคาเฉลี่ย 0.004 มก./ล. 0.003 มก./ล. 0.006 มก./

ล. 0.008 มก./ล. 0.003 มก./ล. 0.020 มก./ล. ตามลําดับ แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ท่ีบริเวณ 

คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนและลง บริเวณหางชายฝง 0 ม. และบริเวณหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําลง เม่ือเปรียบเทียบ 

NO3
- เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคา NO3

- สูงสุด เฉลี่ย 0.101 มก./ล. และต่ําสุดในป 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 0.036 มก./ล. และ 0.031 มก./ล. ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ NO3
- 

บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตาง

กันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 11 NO3
- (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

บอเลี้ยงสัตวน้ํา 0.129ข 0.054ก 0.042ก 0.089 b 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 0.033ข 0.025กข 0.024ก 0.027 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 0.043 b ข 0.027 b ก 0.024 ab ก 0.031 ab 
0 ม. (น้ําข้ึน) 0.033 0.016 0.018 0.022 ab 
500 ม. (น้ําข้ึน) 0.008ข 0.001ก 0.003ก 0.004 a 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 0.007ข 0.001ก 0.002ก 0.003 a 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 0.009ข 0.003ก 0.005กข 0.006 a 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 0.013 0.006 0.004 0.008 a 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 0.005 0.001 0.003 0.003 a 
ปากอาว (น้ําลง) 0.011 0.004 0.004 0.006 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 0.022 0.022 0.015 0.020 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 0.036 0.030 0.034 0.033 ab 
เฉลี่ย 0.101ข 0.036ก 0.031ก 0.063 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)                                       

คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกัน แสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ตารางท่ี 12 TN (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต 
พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงนํ้าด ี 0.39 a ข 0.24 a ก 0.28 a ก 0.33 a 
บอเลี้ยงสตัวนํ้า 2.75 b ค 1.67 c ก 1.97 d ข 2.18 d 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าข้ึน) 0.81 a ข 0.60 a ก 0.89 bc ข 0.77 b 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าลง) 1.67 b ข 1.06 b ก 1.26 c กข 1.33 c 
0 ม. (นํ้าข้ึน) 0.66 a ข 0.43 a ก 0.57 ab ข 0.55 ab 
500 ม. (นํ้าข้ึน) 0.33 a กข 0.28 a ก 0.39 ab ข 0.33 a 
1,000 ม. (นํ้าข้ึน) 0.24 a ข 0.18 a ก 0.27 a ข 0.23 a 
ฟารมทะเล (นํ้าข้ึน) 0.27 a 0.17 a 0.22 a 0.22 a 
ฟารมทะเล (นํ้าลง) 0.39 a ข 0.25 a ก 0.32 ab กข 0.32 a 
ปากอาว (นํ้าข้ึน) 0.29 a ข 0.18 a ก 0.23 a กข 0.23 a 
ปากอาว (นํ้าลง) 0.37 a ข 0.24 a ก 0.30 ab กข 0.30 a 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าข้ึน) 0.33 a ข 0.23 ab ก 0.28 a กข 0.28 a 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าลง) 0.37 a ข 0.18 a ก 0.31 ab กข 0.29 a 

เฉลี่ย 1.36 ข 0.89 ก 0.98 ก 1.09 
หมายเหต ุ ในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)               
คามาตรฐานนํ้าทะเลชายฝง TN ไมเกิน 4 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 
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ไนโตรเจนรวม (TN) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

(ตารางท่ี 12) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา TN สูงสุด เฉลี่ย 2.18 

มก./ล.  สวนบริเวณท่ีมีคา TN ต่ําสุด คือ บริเวณคลองสงน้ําดี บริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณ

หางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึนและลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและ

ลง และหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึน โดยมีคา โดยมีคาเฉลี่ย 0.33 มก./ล. 0.33 มก./ล. 0.23 มก./ล. 0.22 

มก./ล. 0.32 มก./ล. 0.23 มก./ล. 0.30 มก./ล. 0.28 มก./ล. และ 0.29 มก./ล. ตามลําดับ แตไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณหางชายฝง 0 ม. เม่ือเปรียบเทียบ TN เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป 

พ.ศ. 2555 มีคา TN สูงสุด เฉลี่ย 1.36 มก./ล. และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 0.89 มก./

ล. และ 0.98 มก./ล. ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ TN บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาด

แหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางท่ี 13 PO4
3- (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงนํ้าด ี 0.018 a ข 0.018 a ข 0.005 a ก 0.013 a 
บอเลี้ยงสตัวนํ้า 0.142 b ข 0.136 b ข 0.101 b ก 0.129 b 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าข้ึน) 0.021 a ข 0.019 a ข 0.013 a ก 0.018 a 
คลองนํ้าท้ิง (นํ้าลง) 0.109 ab ข 0.049 ab กข 0.022 a ก 0.060 a 
0 ม. (นํ้าข้ึน) 0.012 a ข 0.012 a ข 0.005 a ก 0.009 a 
500 ม. (นํ้าข้ึน) 0.003 a ข 0.003 a ข 0.001 a ก 0.003 a 
1,000 ม. (นํ้าข้ึน) 0.001 a กข 0.002 a ข 0.001 a ก 0.002 a 
ฟารมทะเล (นํ้าข้ึน) 0.005 a 0.003 a 0.001 a 0.003 a 
ฟารมทะเล (นํ้าลง) 0.008 a 0.003 a 0.002 a 0.004 a 
ปากอาว (นํ้าข้ึน) 0.002 a 0.002 a 0.000 a 0.001 a 
ปากอาว (นํ้าลง) 0.015 a 0.003 a 0.006 a 0.008 a 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าข้ึน) 0.005 a 0.005 a 0.003 a 0.004 a 
หาดแหลมเสด็จ (นํ้าลง) 0.006 a 0.003 a 0.004 a 0.004 a 
เฉลี่ย 0.116ค 0.104ข 0.072ก 0.100 
หมายเหต ุ ในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 

 
ฟอสเฟตท่ีละลายในน้ํา (PO4

3-) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาด
แหลมเสด็จ (ตารางท่ี 13) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา PO4

3- สูงสุด 
เฉลี่ย 0.129 มก./ล.  สวนบริเวณอ่ืนๆมีคา PO4

3- ต่ํากวาบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ําอยางแตกตางกันทางสถิติ 
(p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบ PO4

3- เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคา PO4
3- สูงสุด เฉลี่ย 

0.116 มก./ล. และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 0.072 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ PO4
3- บริเวณปากอาวคุง

กระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) 
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ตารางท่ี 14 TP (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต 
พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 0.029 a 0.108 a 0.015 a 0.080 a 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 0.370 c ก 0.999 b ข 0.431 b ก 0.814 c 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 0.105 a ก 0.152 a ข 0.170 a ข 0.142 a 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 0.239 b 0.286 a 0.316 b 0.280 b 
0 ม. (น้ําข้ึน) 0.073 a 0.096 a 0.094 a 0.088 a 
500 ม. (น้ําข้ึน) 0.044 a 0.046 a 0.046 a 0.045 a 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 0.034 a 0.029 a 0.034 a 0.032 a 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 0.038 a 0.029 a 0.029 a 0.032 a 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 0.042 a 0.044 a 0.053 a 0.046 a 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 0.029 a 0.027 a 0.028 a 0.028 a 
ปากอาว (น้ําลง) 0.043 a 0.043 a 0.053 a 0.047 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 0.031 a 0.034 a 0.034 a 0.033 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 0.040 a 0.041 a 0.065 a 0.049 a 

เฉลี่ย 0.117ก 0.448ข 0.146ก 0.279 
หมายเหต ุ ในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                 
คามาตรฐานนํ้าทะเลชายฝง TP ไมเกิน 0.4 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 
ฟอสฟอรัสรวม (TP) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 

(ตารางท่ี 14) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวาบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามี TP สูงสุด เฉลี่ย 0.814 มก./ล. 
สวนบริเวณอ่ืนๆ ยกเวนคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคา TP ต่ําสุด อยางแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) เม่ือ
เปรียบเทียบ TP ของน้ําเฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณ TP สูงสุด เฉลี่ย 0.448 
มก./ล. และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2557 เฉลี่ย 0.117 มก./ล. และ 0.146 ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบ TP บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวา
มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรีย (BOD) ของน้ําในระบบชลประทาน
น้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 15) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา 
บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา BOD สูงสุด เฉลี่ย 7.55 มก./ล.  สวนบริเวณคลองสงน้ําดีมีคา BOD ต่ําสุด เฉลี่ย 
0.55 มก./ล. แตมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ําข้ึน บริเวณหาง
ชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน  บริเวณฟารมทะเลชวงน้ําข้ึน และลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและลง 
และหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและลง เม่ือเปรียบเทียบ BOD เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2556 มีคา BOD สูงสุด เฉลี่ย 3.22 มก./ล. และ 3.09 มก./ล. ตามลําดับ และ ต่ําสุดในป 
พ.ศ. 2557 เฉลี่ย 2.45 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ BOD บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ําทะเลธรรมชาติ
หาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 15 BOD (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 0.50 a ก 0.58 a ข 0.59 a ข 0.55 a 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 8.42cb ข 7.67 c ข 6.33 d ก 7.55 e 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 2.23 a 2.37 a 2.53 b 2.38 c 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 5.25 b 4.53 b 4.33 c 4.70 d 
0 ม. (น้ําข้ึน) 1.65 a 1.63 a 1.79 ab 1.69 bc 
500 ม. (น้ําข้ึน) 1.10 a 1.29 a 1.37 a 1.26 ab 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 0.72 a ก 0.82 a กข 0.94 a ข 0.83 ab 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 0.68 a 0.67 a 0.96 a 0.77 ab 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 1.13 a 1.08 a 1.06 a 1.09 ab 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 0.59 a 0.71 a 0.83 a 0.71 ab 
ปากอาว (น้ําลง) 1.14 a 1.15 a 0.96 a 1.09 ab 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 0.74 a 0.74 a 0.80 a 0.76 ab 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 1.10 a 0.64 a 0.98 a 0.90 ab 

เฉลี่ย 3.22 ข 3.09 ข 2.45ก 2.92 
หมายเหต ุ ในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)     
คามาตรฐานนํ้าทะเลชายฝง BOD ไมเกิน 20 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

 

 

อินทรียคารบอนรวม (TOC) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาด
แหลมเสด็จ (ตารางท่ี 16) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และน้ําลง พบวา บริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา TOC สูงสุด 
เฉลี่ย 13.42 มก./ล. สวนบริเวณคลองสงน้ําดี บริเวณหางชายฝง 1,000 ม. ชวงน้ําข้ึน  บริเวณฟารมทะเลชวง
น้ําข้ึน และลง บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนและลง และหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและลง มีคา TOC 
ต่ําสุด เฉลี่ย 2.90 มก./ล. 2.49 มก./ล. 2.37 มก./ล. 3.07 มก./ล. 2.34     มก./ล. 2.90 มก./ล. 2.41 มก./ล. 
และ 2.74 มก./ล. ตามลําดับ แตมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณหางชายฝง 500 ม. ชวงน้ํา
ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ TOC เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีคา TOC สูงสุด เฉลี่ย 8.06 
มก./ล. และ ต่ําสุดในป พ.ศ. 2556 เฉลี่ย 4.09 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ TOC บริเวณปากอาวคุงกระเบน
กับน้ําทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

อัตราสวนอินทรียคารบอนรวมตอไนโตรเจนรวม (C/N) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม    
อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ (ตารางท่ี 17) ตามระยะทางชวงน้ําข้ึน และ   น้ําลง พบวา บริเวณ
ฟารมทะเลชวงน้ําข้ึน มีคา C/N สูงสุด เฉลี่ย 15.76 มก./ล. สวนบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา C/N ต่ําสุด เฉลี่ย 
6.70 มก./ล. แตมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองน้ํา ท้ิงชวงน้ําข้ึน และลง เม่ือ
เปรียบเทียบ C/N เฉลี่ย ป พ.ศ. 2555-2557 พบวา ในป พ.ศ. 2556 มีคา C/N สูงสุด เฉลี่ย 10.72 มก./ล. 
และ ตํ่าสุดในป พ.ศ. 2555 เฉลี่ย 8.46 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบ C/N บริเวณปากอาวคุงกระเบนกับน้ํา
ทะเลธรรมชาติหาดแหลมเสด็จในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางท่ี 16 TOC (มก./ล.) ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ 
ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 3.20 a . 2.47 a 2.90 a 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 14.78 d . 11.25 e 13.42e 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 6.21 b 5.63 c 6.05 c 5.97 c 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 10.17 c 9.19 d 8.22 d 9.20 d 
0 ม. (น้ําข้ึน) 5.11 ab ข 4.28 bc ก 4.62 bc กข 4.67 b 
500 ม. (น้ําข้ึน) 3.46 ab 3.13 ab 3.63 ab 3.41 ab 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 2.70 a 2.30 a 2.48 a 2.49 a 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 2.56 a 2.22 a 2.33 a 2.37 a 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 3.63 ab ข 2.85 ab ก 2.69 ab ก 3.07 a 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 2.73 a ข 1.98 a ก 2.32 a กข 2.34 a 
ปากอาว (น้ําลง) 3.38 ab ข 2.79 ab กข 2.48 a ก 2.90 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 2.61 a 2.09 a  2.53 a  2.41 a 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 3.11 a 1.72 a 3.40 ab 2.74 a 
เฉลี่ย 8.06 ค 4.09 ก 6.01 ข 6.55 
หมายเหต ุ ในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
 

ตารางท่ี 17 C/N ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 2555-
2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองสงน้ําดี 9.16 cdf  8.34 ab 8.83 bc 
บอเลี้ยงสัตวน้ํา 6.98 ab  6.23 a 6.70 a 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 8.36 bc ก 9.38 a ข 7.69 ab ก 8.48 ab 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 6.52 a 9.23 a 9.44 abc 8.40 ab 
0 ม. (น้ําข้ึน) 8.82 bcd ก 10.43 ab ข 9.84 abc กข 9.70 bcd 
500 ม. (น้ําข้ึน) 11.62 g 11.51 ab 11.34 abc 11.49 def 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 12.12 g 13.23 b 13.07 bcd 12.80 f 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 10.89 fg 13.19 b 23.20 e 15.76 g 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 9.58 cdf 11.91 ab 11.84 bcd 11.09 def 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 10.41 dfg 11.47 ab 14.66 cd 12.18 ef 
ปากอาว (น้ําลง) 9.42 cdf 12.31 ab 9.97 abc 10.58 cde 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําข้ึน) 8.57 bcd ก 9.13 a ก 12.59 bcd ข 10.00 bcd 
หาดแหลมเสด็จ (น้ําลง) 9.10 cdf 11.10 ab 16.68 bcd 12.29 ef 
เฉลี่ย 8.46 ก 10.72 ค 9.17 ข 9.16 
หมายเหต ุในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(p<0.05)                      

ในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มตีวัอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 
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1.2 ความสัมพันธของดัชนีคุณภาพน้ํากับระยะหางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง 
 

จากการนําขอมูลคุณภาพน้ําแตละพารามิเตอรของน้ําแตละสถานท่ีตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ํา (แหลง
ปลอยน้ําท้ิง) คลองน้ําท้ิง (จุดบําบัด 1 ท่ีมีการเลี้ยงหอยนางรมเพ่ือลดปริมาณแพลงกตอน และตกตะกอน) 
บริเวณหางจากแนวปาชายเลน 0 ม. (จุดบําบัด 2 ท่ีน้ํามีการผานแนวไมปาชายเลน) บริเวณหางจากแนวปา
ชายเลน 500 ม. (จุดบําบัด 3 ท่ีน้ํามีการผานบริเวณหาดทรายปนโคลน ซ่ึงมีประชากรหญาทะเลชะเงาฝอย 
Halodule sp. และบริเวณนี้จะแหงพนน้ําในชวงน้ําลง) บริเวณหางจากแนวปาชายเลน 1,000 ม. (จุดบําบัด 4 
ท่ีน้ํามีการผานบริเวณท่ีมีประชากรหญาทะเลชะเงาใบยาว Enhalus sp. และเปนบริเวณท่ีมีน้ําทะเลทวมถึง
ตลอดเวลาในชวงน้ําข้ึนและน้ําลง) บริเวณฟารมทะเล (จุดบําบัด 4.1 เปนบริเวณท่ีมีการเลี้ยงพอแมพันธุ   
หอยนางรม และใชเปนจุดอางอิงคุณภาพน้ํากลางอาวคุงกระเบน) ไปจนถึงบริเวณปากอาวคุงกระเบน (ภาพท่ี 
1) เพ่ือใหทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดัชนีคุณภาพน้ําแตละพารามิเตอรเม่ือผานจุดบําบัดตางๆวามีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เม่ือระยะทางหางจากบริเวณปลอยน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึน ดังตารางท่ี 18 พบวา 

ความเค็ม (Salt) และ อัตราสวนอินทรียคารบอนรวมตอไนโตรเจนรวม (C/N) มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงบวกกับระยะทาง คือ เม่ือระยะทางหางจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามากข้ึน ความเค็มน้ํา และ C/N มีคา
มากข้ึน โดย ความเค็มมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ 0.084        สวน 
C/N มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ 0.335 (ตารางท่ี 18) 

อุณหภูมิ (Tem), DO, ความขุนของน้ํา (turbid), คลอโรฟลล เอ (Chla), ความเปนดางของน้ํา 
(Alk), NH3-N, NO2

-, NO3
-, TN, PO4

3-, TP, BOD และ TOC มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ หรือผกผันกับ
ระยะทาง คือ เม่ือระยะทางหางจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามากข้ึน อุณหภูมิ, DO, ความขุนของน้ํา, คลอโรฟลด เอ, 
ความเปนดางของน้ํา, NH3-N, NO2

-, NO3
-, TN, PO4

3-, TP, BOD และ TOC มีคาลดลง โดย อุณหภูมิมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.053, DO มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ทางสถิติ (p<0.05) กับระยะทางท่ีระดับ -0.027, ความขุนของน้ํามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ 
(p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.095, ความเปนดางของน้ํามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
กับระยะทางท่ีระดับ -0.061, NH3-N มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -
0.080,  NO2

- มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.086, NO3
- มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.169, PO4
3- มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.199, และพบวาดัชนีคุณภาพน้ําท่ีแสดงคาระดับสัมพันธสูงกับ
ระยะทางไดแก คลอโรฟลด เอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.469, 
TN มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.479, TP มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.474, BOD มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ 
(p<0.01) กับระยะทางท่ีระดับ -0.556 และ TOC มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับ
ระยะทางท่ีระดับ -0.607 (ตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีคุณภาพน้ําตั้งแตบอเลี้ยงสตัวน้ําถึงปากอาวคุงกระเบน ในป พ.ศ. 2555-2557 โดยวิธี Pearson 

 สถานที่ Salt Tem DO SS turbid Chla pH Alk NH3 NO2
- NO3

- TN PO4
3- TP BOD TOC C/N 

สถานที่ 1 0.084** -0.053** -0.027* -0.008 -0.095** -0.469** -0.011 -0.061** -0.080** -0.086** -0.169** -0.479** -0.199** -0.474** -0.556** -0.607** 0.335** 
Salt 0.084** 1 0.050** -0.076** -0.202** -0.091** -0.060* -0.125** 0.267** -0.103** -0.034** -0.049** -0.099** -0.022 -0.084** -0.090** -0.137** 0.116** 
Tem -0.053** 0.050** 1 0.055** 0.067* 0.028* 0.231** 0.059** -0.043** 0.003 -0.004 0.005 0.138** 0.003 0.114** 0.175** 0.234 ** 0.016 
DO -0.027* -0.076** 0.055** 1 0.192** 0.213** 0.465** 0.241** 0.010 -0.059** 0.013 -0.019 0.170** 0.044** 0.283** 0.385** 0.294** -0.010 
SS -0.008 -0.202** 0.067* 0.192** 1 0.762** 0.390** 0.260** -0.102** 0.143** 0.149** 0.209** 0.330** 0.098** 0.353** 0.359** 0.365** -0.065* 

turbid -0.095** -0.091** 0.028* 0.213** 0.762** 1 0.497** -0.048** 0.201** 0.141** 0.236** 0.209** 0.393** 0.138** 0.352** 0.455** 0.479** -0.139** 
Chla -0.469** -0.060* 0.231** 0.465** 0.390** 0.497** 1 0.146** 0.231** 0.067* 0.186** 0.295** 0.636** 0.565** 0.612** 0.858** 0.837** -0.212** 
pH -0.011 -0.125** 0.059** 0.241** 0.260** -0.048** 0.146** 1 -0.113** -0.200** -0.218** -0.173** -0.061* -0.142** -0.071** 0.078** 0.126** 0.056* 
Alk -0.061** 0.267** -0.043** 0.010 -0.102** 0.201** 0.231** -0.113** 1 0.088** 0.216** 0.134** 0.297** 0.007 0.096** 0.218** 0.277** -0.077** 
NH3 -0.080** -0.103** 0.003 -0.059** 0.143** 0.141** 0.067* -0.200** 0.088** 1 0.172** 0.174** 0.383** 0.165** 0.073** 0.089** 0.211** -0.106** 
NO2

- -0.086** -0.034** -0.004 0.013 0.149** 0.236** 0.186** -0.218** 0.216** 0.172** 1 0.662** 0.510** 0.181** 0.186** 0.240** 0.360** -0.143** 
NO3

- -0.169** -0.049** 0.005 -0.019 0.209** 0.209** 0.295** -0.173** 0.134** 0.174** 0.662** 1 0.508** 0.203** 0.425** 0.345** 0.464** -0.168** 
TN -0.479** -0.099** 0.138** 0.170** 0.330** 0.393** 0.636** -0.061* 0.297** 0.383** 0.510** 0.508** 1 0.425** 0.521** 0.728** 0.829** -0.390** 

PO4
3- -0.199** -0.022 0.003 0.044** 0.098** 0.138** 0.565** -0.142** 0.007 0.165** 0.181** 0.203** 0.425** 1 0.834** 0.512** 0.489** -0.211** 

TP -0.474** -0.084** 0.114** 0.283** 0.353** 0.352** 0.612** -0.071** 0.096** 0.073** 0.186** 0.425** 0.521** 0.834** 1 0.738** 0.841** -0.227** 
BOD -0.556** -0.090** 0.175** 0.385** 0.359** 0.455** 0.858** 0.078** 0.218** 0.089** 0.240** 0.345** 0.728** 0.512** 0.738** 1 0.876** -0.308** 
TOC -0.607** -0.137** 0.234** 0.294** 0.365** 0.479** 0.837** 0.126** 0.277** 0.211** 0.360** 0.464** 0.829** 0.489** 0.841** 0.876** 1 -0.283** 
C/N 0.335** 0.116** 0.016 -0.010 -0.065* -0.139** -0.212** 0.056* -0.077** -0.106** -0.143** -0.168** -0.390** -0.211** -0.227** -0.308** -0.283** 1 

*   = ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
**  = ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 % 

สถานท่ี = ระยะทางจากบอเลี้ยงสัตวน้ําถึงปากอาวคุงกระเบน, Salt=ความเค็ม, Tem=อุณหภูมิ, DO=ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา, SS=สารแขวนลอยในน้ํา, turbid=ความขุนของน้ํา, 
Chla= คลอโรฟลล เอ, pH=ความเปนกรดดาง, Alk=ความเปนดางของน้ํา, NH3-N=แอมโมเนียรวม, NO2

-=ไนไตรท, NO3
-= ไนเตรท, TN= ไนโตรเจนรวม, PO4

3-=ฟอสเฟต,    
TP= ฟอสฟอรัสรวม, BOD= Biochemical Oxygen Demand, TOC= อินทรียคารบอนรวม, C/N= อัตราสวนอินทรียคารบอนรวมตอไนโตรเจนรวม 
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สารแขวนลอยในน้ํา (SS) และ ความเปนกรดดาง (pH) มีปริมาณลดลงเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึน แต
ระดับของความสัมพันธต่ําและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 18) 

และจากการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีคุณภาพน้ําตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ําถึง
ปากอาวคุงกระเบน ในป พ.ศ. 2555-2557 โดยวิธี Pearson (ตารางท่ี 18) พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําบาง
พารามิเตอรแสดงคาระดับสัมพันธสูงและมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ไดแก 

 

- ความขุนของน้ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับสารแขวนลอยในน้ําท่ีระดับ 0.762, ความขุนของน้ํา 
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับคลอโรฟลด-เอ  ท่ีระดับ 0.497, ความขุนของน้ํา มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงบวกกับ TOC ท่ีระดับ 0.479, และความขุนของน้ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ
BOD ท่ีระดับ 0.455 
 

- คลอโรฟลล เอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ BOD ท่ีระดับ 0.858, คลอโรฟลล เอ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงบวกกับ TOC ท่ีระดับ 0.837, คลอโรฟลล เอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TN ท่ี
ระดับ 0.636, คลอโรฟลล เอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TP ท่ีระดับ 0.612, คลอโรฟลล เอ มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ PO4

3- ท่ีระดับ 0.565 และ คลอโรฟลล เอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เชิงบวกกับ DO ท่ีระดับ 0.465   

 

- ไนไตรท  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ NO3
- ท่ีระดับ 0.662 

 

- TN มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TOC ท่ีระดับ 0.829, TN มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ 
BOD ท่ีระดับ 0.728, TN มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TP ท่ีระดับ 0.521, TN มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงบวกกับ NO2

- ท่ีระดับ 0.510 และ TN มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ NO3
- ท่ีระดับ 

0.508 
 

- TP มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TOC ท่ีระดับ 0.841, TP มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ 
PO4

3- ท่ีระดับ 0.834 และ TP มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ BOD ท่ีระดับ 0.738 
 

- BOD มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ TOC ท่ีระดับ 0.876 และ BOD มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิง
บวกกับ PO4

3- ท่ีระดับ 0.512 
- TOC มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับ PO4

3- ท่ีระดับ 0.489 และ TOC มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เชิงบวกกับ NO3

- ท่ีระดับ 0.464 

 
1.3 ประเมินประสิทธิภาพของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธการลดลงของธาตุอาหารตาม

ระยะหางท่ีเพ่ิมข้ึนจากคลองรับน้ําท้ิงถึงปากอาว 
 

จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีคุณภาพน้ํากับระยะทางจากบอเลี้ยงสัตวน้ํา (แหลง
ปลอยน้ําท้ิง) พบวาเม่ีอระยะทางหางจากบริเวณปลอยน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึนปริมาณดัชนีคุณภาพน้ําดานเคมี ในรูปธาตุ
อาหารมีปริมาณลดลง และมีระดับของความสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นในการ
ประมาณคาพารามิเตอรดัชนีคุณภาพน้ําเพ่ือใชพยากรณการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบน จึงใชพารามิเตอร
คุณภาพน้ําเฉพาะท่ีสําคัญ ไดแก TN, NH3-N, TP และ PO4

3- ในการชี้วัดการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบนใน  แต
ละบริเวณตามระยะหางจากบอเลี้ยงสัตวน้ํา ไดสมการ linear regression ดังนี้ 
 



28 
 

สมการท่ี A1 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 

yA1 = 0.671xA1 -------------------------(A1) 
เม่ือ y A1 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 
 x A1 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.842 
 
สมการท่ี A2 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 

yA2 = 0.440xA2 -------------------------( A2) 

เม่ือ y A2 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 
 x A2 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.545 
 
สมการท่ี A3 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yA3 = 0.752xA3 -------------------------( A3) 
เม่ือ y A3 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 x A3 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.857 
 
สมการท่ี A4 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yA4 = 0.848xA4 -------------------------( A4) 
เม่ือ y A4 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 x A4 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.941 
 
สมการท่ี A5 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yA5 = 0.894xA5 -------------------------( A5) 

เม่ือ y A5 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 x A5 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.975 
 
สมการท่ี A6 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yA6 = 0.896xA6 -------------------------( A6) 
เม่ือ y A6 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 x A6 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.981 
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สมการท่ี A7 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yA7 = 0.853xA7 -------------------------( A7) 
เม่ือ y A7 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 x A7 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.959 
 
 
สมการท่ี A8 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yA8 = 0.890xA8 -------------------------( A8) 
เม่ือ y A8 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 x A8 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.984 
 

สมการท่ี A9 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TN บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yA9 = 0.860xA9 -------------------------( A9) 
เม่ือ y A9 = TN ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 x A9 = TN บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.978 
 

จากสมการท่ี A1-A9 สามารถประเมินการลดลงของ TN ในน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาว     
คุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 ไปสูบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนสามารถลด TN ได 67.1% บริเวณคลอง
น้ําท้ิงชวงน้ําลงสามารถลด TN ได 44.0% บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TN ได 75.2% 
บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TN ได 84.8% บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ํา
ข้ึนสามารถลด TN ได 89.4% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TN ได 89.6% บริเวณ
ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด TN ได 85.3% บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถ
ลด TN 89.0% และ บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด TN ได 86.0% ดังนั้นโดยเฉลี่ยอาวคุง
กระเบนมีศักยภาพในการลด TN จากน้ําท้ิงการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบนได 87.5 % (ตารางท่ี 
19) 
 

สมการท่ี B1 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 

yB1 = 0.707xB1 -------------------------(B1) 
เม่ือ yB1 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 
 xB1 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.828 
 

สมการท่ี B2 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 

yB2 = 0.554xB2 -------------------------( B2) 
เม่ือ yB2 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 
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 xB2 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.811 
 

สมการท่ี B3 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yB3 = 0.805xB3 -------------------------( B3) 

เม่ือ yB3 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xB3 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.919 
สมการท่ี B4 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yB4 = 0.906xB4 -------------------------( B4) 

เม่ือ yB4 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xB4 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.974 
 
สมการท่ี B5 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yB5 = 0.939xB5 -------------------------( B5) 
เม่ือ yB5 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xB5 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.990 
 
สมการท่ี B6 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yB6 = 0.940xB6 -------------------------( B6) 
เม่ือ yB6 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 xB6 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.984 
 
สมการท่ี B7 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yB7 = 0.878xB7 -------------------------( B7) 

เม่ือ yB7 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 xB7 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.980 
 
สมการท่ี B8 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yB8 = 0.945xB8 -------------------------( B8) 
เม่ือ yB8 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 xB8 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.989 
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สมการท่ี B9 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ NH3-N บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yB9 = 0.849xB9 -------------------------( B9) 

เม่ือ yB9 = NH3-N ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 xB9 = NH3-N บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.953 
 

จากสมการท่ี B1- B9 สามารถประเมินการลดลงของ NH3-N  ในน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาว    
คุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 ไปสูบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-N ได 70.7% บริเวณ
คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงสามารถลด NH3-N ได 55.4% บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-N 
ได 80.5% บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-N ได 90.6% บริเวณ 1,000 ม. จากปา
ชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-N ได 93.9% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-
N ได 94.0% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด NH3-N ได 87.8% บริเวณปากอาวคุง
กระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถลด NH3-N 89.0% และ บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด NH3-N ได 
94.5% ดังนั้นโดยเฉลี่ยอาวคุงกระเบนมีศักยภาพในการลด NH3-N จากน้ําท้ิงการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาว
คุงกระเบนได 84.9 % (ตารางท่ี 19) 

 
สมการท่ี C1 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 

yC1 = 0.838xC1 -------------------------(C1) 
เม่ือ yC1 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 
 xC1 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.937 
 
สมการท่ี C2 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 

yC2 = 0.682xC2 -------------------------( C2) 

เม่ือ yC2 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 
 xC2 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.854 
 
สมการท่ี C3 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yC3 = 0.897xC3 -------------------------( C3) 
เม่ือ yC3 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xC3 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.961 
 
สมการท่ี C4 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yC4 = 0.950xC4 -------------------------( C4) 
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เม่ือ yC4 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xC4 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.990 
 
สมการท่ี C5 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yC5 = 0.967xC5 -------------------------( C5) 

เม่ือ yC5 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xC5 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.993 
 
สมการท่ี C6 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yC6 = 0.967xC6 -------------------------( C6) 
เม่ือ yC6 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 xC6 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.995 
 
สมการท่ี C7 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yC7 = 0.952xC7 -------------------------( C7) 
เม่ือ yC7 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 xC7 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.991 
 
สมการท่ี C8 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yC8 = 0.969xC8 -------------------------( C8) 

เม่ือ yC8 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 xC8 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.996 
 
สมการท่ี C9 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ TP บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yC9 = 0.951xC9 -------------------------( C9) 
เม่ือ yC9 = TP ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 
 xC9 = TP บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.992 
 

จากสมการท่ี C1- C9 สามารถประเมินการลดลงของ TP ในน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาว    
คุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 ไปสูบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนสามารถลด TP ได 83.8% บริเวณคลอง
น้ําท้ิงชวงน้ําลงสามารถลด TP ได 68.2% บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TP ได 89.7% 
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บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TP ได 95.0% บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ํา
ข้ึนสามารถลด TP ได 96.7% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถลด TP ได 96.7% บริเวณ
ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด TP ได 95.2% บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถ
ลด TP 96.9% และ บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด TP ได 95.1% ดังนั้นโดยเฉลี่ยอาวคุง
กระเบนมีศักยภาพในการลด TP จากน้ําท้ิงการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบนได 96.0 % (ตารางท่ี 
19) 
 
สมการท่ี D1 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4

3- บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 

yD1 = 0.869xD1 -------------------------(D1) 

เม่ือ yD1 = PO4
3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน 

 xD1 = PO4
3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 

 R2= 0.937 
 

สมการท่ี D2 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 

yD2 = 0.814xD2 -------------------------( D2) 
เม่ือ yD2 = PO4

3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง 
 xD2 = PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.907 
 

สมการท่ี D3 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yD3 = 0.930xD3 -------------------------( D3) 
เม่ือ yD3 = PO4

3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xD3 = PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.966 
 

สมการท่ี D4 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yD4 = 0.982xD4 -------------------------( D4) 
เม่ือ yD4 = PO4

3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 
 xD4 = PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.994 
 

สมการท่ี D5 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

yD5 = 0.988xD5 -------------------------( D5) 

เม่ือ yD5 = PO4
3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ 1,000 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึน 

 xD5 = PO4
3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 

 R2= 0.997 
 

สมการท่ี D6 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yD6 = 0.985xD6 -------------------------( D6) 
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เม่ือ yD6 = PO4
3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

 xD6 = PO4
3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 

 R2= 0.995 
 

สมการท่ี D7 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yD7 = 0.978xD7 -------------------------( D7) 

เม่ือ yD7 = PO4
3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

 xD7 = PO4
3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 

 R2= 0.990 
 

สมการท่ี D8 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 

yD8 = 0.989xD8 -------------------------( D8) 
เม่ือ yD8 = PO4

3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึน 
 xD8 = PO4

3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 
 R2= 0.996 
 

สมการท่ี D9 ประเมินคาความเขมขนท่ีลดลงของ PO4
3- บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

yD9 = 0.978xD9 -------------------------( D9) 

เม่ือ yD9 = PO4
3- ท่ีลดลง (มก./ล.) ณ ปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลง 

 xD9 = PO4
3- บอเลี้ยงสัตวน้ํา (มก/ล.) 

 R2= 0.993 
 
 

ตารางท่ี 19 ประมาณคาการลดของธาตุอาหารในน้ําอาวคุงกระเบนแตละบริเวณตามระยะทางท่ีหางจากบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา ในชวงป พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 
เปอรเซ็นตความสามารถในการลดธาตุอาหาร 

TN NH3-N TP PO4
3- 

คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 67.1 70.7 83.8 86.9 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 44.0 55.4 68.2 81.4 
0 ม. (น้ําข้ึน) 75.2 80.5 89.7 93.0 
500 ม. (น้ําข้ึน) 84.8 90.6 95.0 98.2 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 89.4 93.9 96.7 98.8 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 89.6 94.0 96.7 98.5 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 85.3 87.8 95.2 97.8 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 89.0 94.5 96.9 98.9 
ปากอาว (น้ําลง) 86.0 84.9 95.1 97.8 
เฉลี่ย 87.5 89.7 96.0 98.4 
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จากสมการท่ี D1- D9 สามารถประเมินการลดลงของ PO4
3- ในน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํารอบ    

อาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 ไปสูบริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4
3- ได 86.9% บริเวณ

คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงสามารถลด PO4
3- ได 81.4% บริเวณ 0 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4

3- ได 
93.0% บริเวณ 500 ม. จากปาชายเลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4

3- ได 98.2% บริเวณ 1,000 ม. จากปาชาย
เลนชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4

3- ได 98.8% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4
3- ได 

98.5% บริเวณฟารมทะเลอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด PO4
3- ได 97.8% บริเวณปากอาวคุงกระเบน

ชวงน้ําข้ึนสามารถลด PO4
3- 98.9% และ บริเวณปากอาวคุงกระเบนชวงน้ําลงสามารถลด PO4

3- ได 97.8% 
ดังนั้นโดยเฉลี่ยอาวคุงกระเบนมีศักยภาพในการลด PO4

3- จากน้ําท้ิงการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบน
ได 98.4% (ตารางท่ี 19) 

จากขอมูลปริมาณการสูบน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม ในชวงป พ.ศ. 2555-2557 นํามา
ประมาณคาปริมาณน้ําท้ิง และจากสมการ A1-D9 ประมาณคาความสามารถในการลด TN,   NH3-N, TP และ 
PO4

3- ในน้ําของอาวคุงกระเบน ในป พ.ศ. 2555-2557 ดังนี้ 
 

1.3.1 การลดลงของ TN จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบน 
 

ชวงป 2555-2557 น้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามี TN ปลอยลงสูคลองน้ําท้ิง เฉลี่ย 50.93 ตัน/ป 
(78.56 ตัน/ป, 38.87 ตัน/ป และ 35.35 ตัน/ป ตามลําดับ) โดยอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5 % 
เฉลี่ย 44.56 ตัน/ป (68.74 ตัน/ป, 34.01 ตัน/ป และ 30.93 ตัน/ป ตามลําดับ) (ตารางท่ี 20) 
 

ตารางท่ี 20 ปริมาณการลดลงของ TN จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบนจากการประมาณคาสมการ 
สถานท่ี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

TN  ท่ีปลอยจากบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา (ตัน) 

78.56 38.87 35.35 50.93 

สถานท่ี ปริมาณ TN  ท่ีลดลง (ตัน) 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 52.72 26.08 23.72 34.17 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 34.57 17.10 15.55 22.41 
0 ม. (น้ําข้ึน) 59.08 29.23 26.58 38.30 
500 ม. (น้ําข้ึน) 66.62 32.96 29.98 43.19 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 70.24 34.75 31.60 45.53 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 70.39 34.83 31.68 45.63 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 67.01 33.16 30.15 43.44 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 69.92 34.60 31.46 45.33 
ปากอาว (น้ําลง) 67.56 33.43 30.40 43.80 

 
1.3.2 การลดลงของ NH3-N จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบน 
 

ชวงป 2555-2557 น้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามี NH3-N ปลอยลงสูคลองน้ําท้ิงอาวคุงกระเบน เฉลี่ย 
7.2 ตัน/ป (11.4 ตัน/ป, 6.68 ตัน/ป และ 3.53 ตัน/ป ตามลําดับ)  โดยอาวคุงกระเบนสามารถลด NH3-N ได 
89.7% เฉลี่ย 6.46 ตัน/ป (10.23 ตัน/ป, 5.99 ตัน/ป และ 3.17 ตัน/ป ตามลําดับ) (ตารางท่ี 21) 
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ตารางท่ี 21 ปริมาณการลดลงของ NH3-N จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบนจากการประมาณคาสมการ 
สถานท่ี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

NH3-N  ท่ีปลอยจาก
บอเลี้ยงสัตวน้ํา (ตัน) 

11.40 6.68 3.53 7.20 

สถานท่ี ปริมาณ NH3-N  ท่ีลดลง (ตัน) 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 8.06 4.72 2.49 5.09 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 6.32 3.70 1.95 3.99 
0 ม. (น้ําข้ึน) 9.18 5.37 2.84 5.80 
500 ม. (น้ําข้ึน) 10.33 6.05 3.20 6.53 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 10.71 6.27 3.31 6.76 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 10.72 6.28 3.32 6.77 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 10.01 5.86 3.10 6.32 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 10.78 6.31 3.33 6.81 
ปากอาว (น้ําลง) 9.68 5.67 3.00 6.12 

 
1.3.3 การลดลงของ TP จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบน 
 

ชวงป 2555-2557 น้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามี TP ปลอยลงสูคลองน้ําท้ิง เฉลี่ย 13.86 ตัน/ป 
(10.59 ตัน/ป, 23.27 ตัน/ป และ 7.73 ตัน/ป ตามลําดับ)  โดยอาวคุงกระเบนสามารถลด TP ได 96.0% 
เฉลี่ย 13.31 ตัน/ป (10.17 ตัน/ป, 22.34 ตัน/ป และ 7.42 ตัน/ป ตามลําดับ) (ตารางท่ี 22) 

 

ตารางท่ี 22 ปริมาณการลดลงของ TP จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบนจากการประมาณคาสมการ 
สถานท่ี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

TP  ท่ีปลอยจากบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา (ตัน) 

10.59 23.27 7.73 13.86 

สถานท่ี ปริมาณ TP  ท่ีลดลง (ตัน) 
คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 8.87 19.50 6.48 11.62 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 7.22 15.87 5.27 9.45 
0 ม. (น้ําข้ึน) 9.50 20.87 6.94 12.44 
500 ม. (น้ําข้ึน) 10.06 22.11 7.35 13.17 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 10.24 22.50 7.48 13.41 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 10.24 22.50 7.48 13.41 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 10.08 22.15 7.36 13.20 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 10.26 22.55 7.49 13.43 
ปากอาว (น้ําลง) 10.07 22.13 7.35 13.18 
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1.3.4 การลดลงของ PO4
3- จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบน 

 

ชวงป 2555-2557 น้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามี PO4
3- ปลอยลงสูคลองน้ําท้ิง เฉลี่ย 3.01 ตัน/ป 

(4.05 ตัน/ป, 3.17 ตัน/ป และ 1.82 ตัน/ป ตามลําดับ)  โดยอาวคุงกระเบนสามารถลด PO4
3- ได 98.4% 

เฉลี่ย 2.96 ตัน/ป (3.98 ตัน/ป, 3.12 ตัน/ป และ 1.79 ตัน/ป ตามลําดับ) (ตารางท่ี 23) 
 

ตารางท่ี 23 ปริมาณการลดลงของ PO4
3- จากการบําบัดน้ําในอาวคุงกระเบนจากการประมาณคาสมการ 

สถานท่ี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 
PO4

3-  ท่ีปลอยจากบอ
เลี้ยงสัตวน้ํา (ตัน) 

4.05 3.17 1.82 3.01 

สถานท่ี ปริมาณ PO4
3-  ท่ีลดลง (ตัน) 

คลองน้ําท้ิง (น้ําข้ึน) 3.52 2.76 1.58 2.62 
คลองน้ําท้ิง (น้ําลง) 3.29 2.58 1.48 2.45 
0 ม. (น้ําข้ึน) 3.76 2.95 1.69 2.80 
500 ม. (น้ําข้ึน) 3.97 3.12 1.79 2.96 
1,000 ม. (น้ําข้ึน) 4.00 3.14 1.80 2.98 
ฟารมทะเล (น้ําข้ึน) 3.99 3.13 1.79 2.97 
ฟารมทะเล (น้ําลง) 3.96 3.10 1.78 2.95 
ปากอาว (น้ําข้ึน) 4.00 3.14 1.80 2.98 
ปากอาว (น้ําลง) 3.96 3.10 1.78 2.95 

 

2. ศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของการดําเนินการของโครงการชลประทานน้ําเค็ม โดยใชการประเมิน

ตนทุน-ผลตอบแทน ของโครงการฯ เปนตัวช้ีวัด 

2.1 ประเมินตนทุนและผลตอบแทนการใชไฟฟาในการสูบน้ํา และบําบัดน้ํา 

จากการเก็บขอมูลการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มตั้งแตป พ.ศ. 2555-2557 พบวา มีการใช

ไฟฟาในการสูบน้ํา เฉลี่ย 0.76 ลานยูนิต/ป คิดเปนคากระแสไฟฟาสูบน้ํา เฉลี่ย 2.60 ลานบาท/ป มีชั่วโมงการ

ทํางานของเครื่องสูบน้ํา เฉลี่ย 5,168 ชั่วโมง/ป คิดเปนปริมาตรน้ําท่ีสูบ เฉลี่ย 23.28 ลาน ลบ.ม. ในสวนของ

การบําบัดน้ําในคลองรับน้ําท้ิงมีการใชไฟฟาบําบัดน้ําสูงสุดในป พ.ศ. 2555 (0.06 ลานยูนิต/ป) เนื่องจากในป 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 มีการหยุดการใชเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําท้ิงในชวงขุดลอกเลน และหลังขุด

ลอกเลน (รายละเอียดอยูใน ขอ 3 การจัดการคลองน้ําท้ิงในชวงป พ.ศ. 2555-2557) ทําใหป พ.ศ. 2556 มี

การใชไฟฟาในการบําบัดน้ําตํ่าสุด ดังนั้นท้ัง 3 ป มีการใชไฟฟาบําบัดน้ํา เฉลี่ย 0.04 ลานยูนิต/ป คิดเปนคา

กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา เฉลี่ย 0.16 ลานบาท/ป รวมปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด 0.80 ลานยูนิต/ป คิดเปนคา

กระแสไฟฟาท้ังหมด เฉลี่ย 2.76 ลานบาท/ป นอกจากนี้ในแตละปมีคาใชจายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (ซ่ึง

เปนคาจางซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณสูบน้ําและเครื่องเติมออกซิเจนในคลองรับน้ําท้ิง และสิ่งกอสราง คา

ทําการนอกเวลา) เฉลี่ย 1.15 ลานบาท/ป  คิดเปนคาใชจายจริงในการบริหารจัดการระบบฯตอพ้ืนท่ี 1 ไร 

เฉลี่ย 4,903.43 บาท/ไร เม่ือคํานวณคาทางการเงิน และทางเศรษฐศาสตร พบวาเปอรเซ็นตความเต็มใจจาย 
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(Willingness to pay) คาน้ําท่ีราคา 2,500 บาท/ไร/รุน ของสมาชิกฯ ในชวงป พ.ศ. 2555-2557 เฉลี่ยเทากับ 

12.0 เปอรเซ็นต อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนในการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2555-2557 (รวมคาไฟฟา

บําบัดน้ํา) เฉลี่ยเทากับ 0.90 และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนในการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2555-2557 

(ไมรวมคาไฟฟาบําบัดน้ํา) เฉลี่ยเทากับ 0.94 (ตารางท่ี 24) 
 

ตารางท่ี 24 ประเมินตนทุนและผลตอบแทนการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-2557 
รายการ  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

ปริมาณการใชไฟฟาสบูนํ้า (ลานยนิูต) 0.88 0.75 0.65 0.76 
คากระแสไฟฟาสบูนํ้า (ลานบาท) 2.80 2.61 2.37 2.60 
ช่ัวโมงทํางานเครื่องสูบนํ้า (ช่ัวโมง) 6,347 5,171 3,986 5,168 
ปริมาตรนํ้าท่ีสูบ (ลาน ลบ.ม.) 28.59 23.30 17.95 23.28 
ปริมาณการใชไฟฟาบําบัดนํ้า (ลานยูนิต) 0.06 0.02 0.04 0.04 
คากระแสไฟฟาบําบัดนํ้า (ลานบาท) 0.23 0.09 0.17 0.16 
ปริมาณการใชไฟฟาท้ังหมด (ลานยูนิต) 0.94 0.76 0.69 0.80 
คากระแสไฟฟารวม (ลานบาท) 3.03 2.70 2.54 2.76 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ(ลานบาท) 1.40 1.29 0.75 1.15 
รวมคาใชจายดําเนินการ (ลานบาท) 4.4 4.0 3.3 3.9 
พ้ืนท่ีท่ีเลี้ยงกุงท้ังหมด (ไร) 6,223.71 4,942.05 4,501.48 5,222.41 
พ้ืนท่ีท่ีเลี้ยงปลาท้ังหมด (ไร) 1,782.30 1,749.20 1,338.30 1,623.27 
รวมพ้ืนท่ีเลี้ยงท้ังหมด (ไร) 8,006.01 6,691.25 5,839.78 6,845.68 
พ้ืนท่ีใชนํ้าชลประทานนํ้าเค็ม (ไร) 904.67 846.83 703.03 818.18 
รายไดคาใชนํ้าอัตรา 2,500 บ./ไร (ลานบาท) 4.47 3.53 2.53 3.51 
คาไฟฟา/พ้ืนท่ีใชนํ้า 1 ไร (บาท) 
(รวมคาไฟฟาบําบัดนํ้า) 3,353.25 3,186.23 3,614.87 3,384.78 
คาไฟฟา/พ้ืนท่ีใชนํ้า 1 ไร (บาท)  
(ไมรวมคาไฟฟาบําบัดนํ้า) 3,100.42 3,083.87 3,377.41 3,100.42 
คาจัดการระบบท้ังหมด/พ้ืนท่ีใชนํ้า 1 ไร (บาท) 4,903.43 4,706.33 4,687.42 4,903.43 
เปอรเซ็นตความเต็มใจจายคานํ้าท่ีราคา 2,500 
บาท/ไร/รุน ของสมาชิกฯ 

11.3 12.7 12.0 12.0 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (รวมคาไฟฟา
บําบัดนํ้า) 

1.01 0.88 0.77 0.90 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (ไมรวมคาไฟฟา
บําบัดนํ้า) 

1.06 0.91 0.81 0.94 

 

2.2 ประเมินคาทางเศรษฐกิจการเล้ียงสัตวน้ําของสมาชิกในโครงการชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-

2557 

จากการเก็บขอมูลการเลี้ยงสัตวน้ําของสมาชิกฯ ในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็ม ในชวงป 

พ.ศ. 2555-2557 พบวามีการเลี้ยงสัตวน้ํา 4 ชนิด โดยอันดับแรกท่ีนิยมเลี้ยงมากถึง 67 เปอรเซ็นต คือ กุงขาว 

หรือ กุงแวนนาไม หรือ กุงขาวแวนนาไม (ชื่อสามัญ: Pacific white Shrimp, White Leg’s Shrimp; ชื่อ
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วิทยาศาสตร: Litopenaeus vannamei) อันดับรองลงมาคือ ปลากะรังดอกแดง หรือ ปลาเกาดอกแดง หรือ 

ปลาเกาจุดน้ําตาล หรือ ปลากะรังปากแมน้ํา (ชื่อสามัญ: Orange-spotted grouper, Estuary cod; ชื่อ

วิทยาศาสตร: Epinephelus coioides) และปลากะรังปากแมน้ํา (ชื่อสามัญ: Arabian grouper, Greasy 

grouper; ชื่อวิทยาศาสตร: Epinephelus tauvina) มีการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 27 เปอรเซ็นต และ กุงกุลาดํา (ชื่อ

สามัญ: Tiger prawn; ชื่อวิทยาศาสตร: Penaeus monodon) มีการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 4 เปอรเซ็นต และท่ีนิยม

เลี้ยงนอยท่ีสุด คือ ปลากะพงขาว (ชื่อสามัญ: barramundi, silver perch, white perch; ชื่อวิทยาศาสตร: 

Lates calcarifer) มีการเลี้ยงโดยเฉลี่ย 2 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 25) 
 

ตารางท่ี 25  รอยละชนิดสัตวน้ําท่ีนิยมเลี้ยงในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานน้ําเค็ม          พ.ศ. 2555-
2557 

ชนิดสัตวน้ํา 
(ราย) 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 
กุงแวนนาไม 69 64 69 67 
ปลาเกา 27 29 26 27 
กุงกุลาดํา 2 6 4 4 
ปลากะพงขาว 2 2 1 2 

 

2.2.1 สถานะภาพทางเศรษฐกิจการเล้ียงกุงแวนนาไม 

การเลี้ยงกุงแวนนาไม มีอัตราการปลอยเลี้ยงเฉลี่ย 120 ตัว/ตารางเมตร ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 91 

วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,046 กิโลกรัม/ไร FCR (อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ) 1.6 อัตรารอดตาย 58 

เปอรเซ็นต รายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ย 151,142 บาท/ไร ตนทุนรวมเฉลี่ย 125,982 บาท/ไร คิดเปนกําไรเฉลี่ย 

25,160 บาท/ไร เม่ือคํานวณคาความเสี่ยงในการลงทุน พบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเฉลี่ย 1.2    

รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 95 ราย ในรายท่ีเลี้ยงไมไดผลผลิตตองสูญเสียเงินลงทุนเฉลี่ย 41,468 

บาท/ไร (ตารางท่ี 26) 

ตารางท่ี 26  การเลี้ยงกุงแวนนาไมในโครงการชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-2557 
การเลี้ยงกุงแวนนาไม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

อัตราการปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 124 116 120 120 
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 1,467 973 698 1,046 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.5 1.6 1.8 1.6 
รายได (บาท/ไร) 172,989 151,168 129,270 151,142 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 139,876 127,305 110,767 125,982 
กําไร (บาท/ไร) 33,114 23,863 18,503 25,160 
ผลตอบแทนตอตนทุน (รายได/ทุน) 1.2 1.2 1.2 1.2 
รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 96 94 93 95 
มูลคาความเสี่ยงการลงทุน (บาท/
ไร) 

41,971 42,038 40,393 41,468 
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2.2.2 สถานะภาพทางเศรษฐกิจการเล้ียงปลาเกา 

การเลี้ยงปลาเกา มีอัตราการปลอยเลี้ยงเฉลี่ย 5 ตัว/ตารางเมตร ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 318 วัน 

ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,269 กิโลกรัม/ไร FCR 7.4 รายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ย 265,431 บาท/ไร ตนทุนรวมเฉลี่ย 

216,702 บาท/ไร คิดเปนกําไรเฉลี่ย 48,729 บาท/ไร เม่ือคํานวณคาความเสี่ยงในการลงทุน พบวาอัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุนเฉลี่ย 1.2 รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 99 ราย ในรายท่ีเลี้ยงไมไดผลผลิตตอง

สูญเสียเงินลงทุนเฉลี่ย 73,667 บาท/ไร (ตารางท่ี 27) 

ตารางท่ี 27  การเลี้ยงปลาเกาในโครงการชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-2557 
การเลี้ยงปลาเกา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

อัตราการปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 5 4 5 5 
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 1,189 1,428 1,189 1,269 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 6.8 7.5 7.8 7.4 
รายได (บาท/ไร) 284,461 259,551 252,281 265,431 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 211,524 215,782 222,801 216,702 
กําไร (บาท/ไร) 72,937 43,769 29,480 48,729 
ผลตอบแทนตอตนทุน (รายได/ทุน) 1.3 1.2 1.1 1.2 
รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 100 99 99 99 
มูลคาความเสี่ยงการลงทุน (บาท/
ไร) 

0.00 79,658 67,676 73,667 

 

2.2.3 สถานะภาพทางเศรษฐกิจการเล้ียงกุงกุลาดํา 

การเลี้ยงกุงกุลาดํา มีอัตราการปลอยเลี้ยงเฉลี่ย 41 ตัว/ตารางเมตร ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 106 

วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 758 กิโลกรัม/ไร FCR 1.5 อัตรารอดตาย 72 เปอรเซ็นต รายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ย 

137,045 บาท/ไร ตนทุนรวมเฉลี่ย 97,710 บาท/ไร คิดเปนกําไรเฉลี่ย 39,335 บาท/ไร เม่ือคํานวณคาความ

เสี่ยงในการลงทุน พบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเฉลี่ย 1.4 รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 92 ราย 

ในรายท่ีเลี้ยงไมไดผลผลิตตองสูญเสียเงินลงทุนเฉลี่ย 41,634 บาท/ไร (ตารางท่ี 28) 

ตารางท่ี 28  การเลี้ยงกุงกุลาดําในโครงการชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-2557 
การเลี้ยงกุงกุลาดํา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

อัตราการปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 32 39 53 41 
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 1,264 591 420 758 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 1.2 1.5 1.9 1.5 
รายได (บาท/ไร) 208,481 108,002 94,651 137,045 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 129,067 94,281 69,781 97,710 
กําไร (บาท/ไร) 79,414 13,721 24,870 39,335 
ผลตอบแทนตอตนทุน (รายได/ทุน) 1.6 1.1 1.4 1.4 
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รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 92 92 93 92 
มูลคาความเสี่ยงการลงทุน (บาท/
ไร) 

36,323 49,560 39,020 41,634 

2.2.4 สถานะภาพทางเศรษฐกิจการเล้ียงปลากะพงขาว 

การเลี้ยงปลากะพงขาว มีอัตราการปลอยเลี้ยงเฉลี่ย 3 ตัว/ตารางเมตร ระยะเวลาเลี้ยงเฉลี่ย 172 

วัน ไดผลผลิตเฉลี่ย 1,037 กิโลกรัม/ไร FCR 6.3 รายไดจากการเลี้ยงเฉลี่ย 109,809 บาท/ไร ตนทุนรวมเฉลี่ย 

100,304 บาท/ไร คิดเปนกําไรเฉลี่ย 9,505 บาท/ไร เม่ือคํานวณคาความเสี่ยงในการลงทุน พบวาอัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุนเฉลี่ย 1.1 รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 99 ราย ในรายท่ีเลี้ยงไมไดผลผลิตตอง

สูญเสียเงินลงทุนเฉลี่ย 47,508 บาท/ไร (ตารางท่ี 29) 
 

ตารางท่ี 29  การเลี้ยงปลากะพงขาวในโครงการชลประทานน้ําเค็ม พ.ศ. 2555-2557 
การเลี้ยงปลากะพงขาว พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เฉลี่ย/ป 

อัตราการปลอย (ตัว/ตารางเมตร) 1 3 3 3 
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 724 888 1,500 1,037 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 6.2 8.2 4.5 6.3 
รายได (บาท/ไร) 107,504 101,922 120,000 109,809 
ตนทุนรวม (บาท/ไร) 82,972 88,395 129,544 100,304 
กําไร (บาท/ไร) 24,532 13,527 -9,544 9,505 
ผลตอบแทนตอตนทุน (รายได/ทุน) 1.3 1.2 0.9 1.1 
รอยละจํานวนรายท่ีเลี้ยงไดผลผลิต 100 100 95 99 
มูลคาความเสี่ยงการลงทุน (บาท/
ไร) 

0.00 0.00 47,508 47,508 

 

2.3 การจัดการคลองน้ําท้ิงในชวงป พ.ศ. 2555-2557 

พ้ืนท่ีอาวคุงกระเบนจัดเปนระบบนิเวศชายฝงปาชายเลน มีพ้ืนท่ีปาชายเลน 1,038 ไร (วัดจาก

แผนท่ีภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2557 ท่ีระวาง บานโขดหอย 53342) การข้ึนลงของน้ําเปนแบบน้ําเดี่ยว 

(diurnal tide) คือข้ึนลงวันละครั้ง ความลึกของน้ําในอาวคุงกระเบน ในชวงป พ.ศ. 2555-2557 เฉลี่ย 130 

ซม. โดยมีคาความลึกต่ําสุด 30 ซม. และสูงสุด 750 ซม. บริเวณคลองน้ําท้ิงมีพ้ืนท่ี 35.52 ไร โดยมี ความยาว 

(รอบอาว) 4.75 ก.ม. ความกวางเฉลี่ย 16.43 ม. ความลึกของน้ําในคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนสูงสุดมีคาเฉลี่ย 101 

ซม. โดยมีคาความลึกต่ําสุด 30 ซม. และสูงสุด 200 ซม. และในชวงน้ําลงต่ําสุดมีคาเฉลี่ย 27 ซม. โดยมีคา

ความลึกต่ําสุด 0 ซม. และสูงสุด 130 ซม. การจัดการคลองน้ําท้ิงในป พ.ศ. 2555 มีเครื่องเติมอากาศขนาด 2 

แรงมา จํานวน 17 ตัว ใชเติมอากาศในคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน ตลอดป พ.ศ. 2555 มีการใชกระแสไฟฟาในการ

บําบัดน้ํา 62,871.70 ยูนิต/ป คิดเปนคาไฟฟาบําบัดน้ํา 228,732.55 บาท/ป ในปนี้ไมมีการเลี้ยงหอยนางรม

เนื่องจากพ้ืนคลองมีตะกอนเลนมากทําใหมีความลึกของน้ําไมเหมาะสมตอการเลี้ยงหอยนางรม ในปพ.ศ. 2556 

ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงในชวงฤดูรอน (น้ําลงชวงกลางวัน) เดือน 
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มีนาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมท้ังเครื่องเติมอากาศมีสภาพเกาชํารุดมากใชงานไมได จึงไดมีการนํา

เครื่องเติมอากาศออกจากคลองน้ําท้ิงตั้งแตเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จนถึงเดือน กันยายน 2557 และใน

เดือน ตุลาคม 2557 มีการทดลองการเดินเครื่องเติมอากาศตัวใหม 2 แรงมา จํานวน 10 เครื่อง (แตพบวา

เครื่องเติมอากาศทํางานไดไมตรงตามคุณลักษณะท่ีขอจัดซ้ือจึงไดมีการหยุดเดินเครื่องเติมอากาศตัวใหม

จํานวน 9 ตัว ในเดือน ธันวาคม 2557 เหลือทดลองเดินเครื่อง จํานวน 1 ตัว ดงนั้นในป พ.ศ. 2556 มีการใช

กระแสไฟฟาในการบําบัดน้ํา 17,346.00 ยูนิต/ป คิดเปนคาไฟฟาบําบัดน้ํา 86,682.92 บาท/ป และ ในป พ.ศ. 

2557 มีการใชกระแสไฟฟาในการบําบัดน้ํา 35,068.10 ยูนิต/ป คิดเปนคาไฟฟาบําบัดน้ํา 166,941.90 บาท/ป 

นอกจากนั้นคลองน้ําท้ิงมีคลองซอยตัดผานปาชายเลน จํานวน 9 คลอง ซ่ึงคลองน้ําท้ิงและคลองซอยนี้ชาวบาน 

(ชาวประมง) มีการใชเปนเสนทางสัญจรในการเดินเรือเขา-ออกในชวงน้ําข้ึน ซ่ึงการเดินเรือเขา-ออกโดยใชเรือ

หางยาวซ่ึงใชใบพัดในการขับเคลื่อนนี้มีสวนชวยตีน้ําในคลองรับน้ําท้ิงสัมผัสอากาศ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได

ศึกษาความแตกตางของคุณภาพน้ําในคลองน้ําท้ิงท่ีมีการจัดการแตกตางกัน 3 ชวง คือป พ.ศ. 2555 เปนชวง

กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556 ชวงขุดลอกเลน และไมมีเครื่องเติมอากาศ และ ป พ.ศ. 

2557 ชวงหลังขุดลอกเลน และไมมีเครื่องเติมอากาศ แตมีการเลี้ยงหอยนางรมในชวง พฤศจิกายน ถึง 

ธันวาคม 2557 (ตารางท่ี 30)       

ตารางท่ี 30 การจัดการคลองน้ําท้ิง และการใชไฟฟาในการบําบัดน้ํา พ.ศ. 2555-2557 
จัดการคลองน้ําท้ิง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

เดินเครื่องเติมอากาศ 2 
แรงมา 

ม.ค.-ธ.ค. (เกา 17 ตัว) ม.ค.-ก.พ. (เกา 17 ตัว) 
ต.ค.-ธ.ค. (ใหม 10 

ตัว) 
การเลี้ยงหอยนางรม ไมมี ไมมี มี (พ.ย.-ธ.ค.) 
ขุดลอกตะกอน ไมมี มี.ค.-มิ.ย. ไมมี 
กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา (ยูนิต) 62,871.70 17,346.00 35,068.10 
กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา (บาท) 228,732.55 86,682.92 166,941.90 

 

วิจารณผล 

 
1. ศึกษาผลกระทบของการจัดการโครงการชลประทานน้ําเค็มตอส่ิงแวดลอมในอาวคุงกระเบนโดยใช

คุณภาพน้ําเปนตัวช้ีวัด 
 

1.1 คุณภาพน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มและอาวคุงกระเบนเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําชายฝงหาด
แหลมเสด็จ 

อุณหภูมิ เปนพารามิเตอรท่ีสําคัญตอสิ่งมีชีวิตอยางยิ่ง โดยเฉพาะตอกระบวนการปฏิกิริยาเคมีท่ี

เกิดข้ึนในเซลลสิ่งมีชีวิตเพ่ือคํ้าจุนชีวิต (เมแทบอลิซึม หรือ metabolism) ของสัตวน้ํา ถาอุณหภูมิสูงข้ึนจะเรง

กระบวนการเมแทบอลิซึมมากข้ึน การเจริญเติบโตของสัตวน้ําก็จะมากข้ึน แตถาอุณหภูมิสูงมากเกินไปก็ทําให

สัตวน้ําออนแอและตายได (ประมาณ, 2531; ธีระ, 2535; วิกิพีเดีย, 2562) จากการศึกษาอุณหภูมิน้ําในระบบ
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ชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ต้ังแต พ.ศ. 2555-2557 พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน

เกณฑท่ีเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คือ 28-32 oC (สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) 

ความเค็มของน้ํา หมายถึง ปริมาณของแข็ง (solid) หรือเกลือแรตางๆโดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด 

(NaCl) ท่ีละลายอยูในน้ํา โดยมีหนวยเปน ppt (parts per thousand หรือเทียบไดเปน ก./ล.) คาความเค็ม

ของน้ําสัมพันธกับคา Chlorinity ซ่ึงประกอบดวยปริมาณ คลอไรค โบรไมคและไอโอไดด และความนําไฟฟา 

(conductivity) ท่ีมีอยูในน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัม (ไมตรี, 2526; ไมตรี และจารุวรรณ, 2528)  ความเค็มของน้ํา

ทะเลแบงไดเปน 8 ระดับคือ 0-0.5 ppt น้ําจืด (fresh water) 0.6-3.0 ppt น้ํากรอยเล็กนอย (Oligohaline 

brackish water) 4.0-10.0 ppt น้ํากรอยปานกลาง (Mesohaline brackish water) 11.0-17.0 ppt น้ํา

กรอยมาก (Polyhaline brackish water) 18.0-30.0 ppt น้ําเค็มเล็กนอย (Oligohaline sea water) 31.0-

34.0 ppt น้ําเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water) 35.0-38.0 ppt น้ําเค็มมาก (Polyhaline sea water) 

มากกวา 38.0 ppt น้ําเค็มจัด (Marine water) (Tait, 1981) ความเค็มน้ํามีผลตอการดํารงชีวิตของพืชน้ําและ

สัตวน้ํา โดยสัตวน้ํามีระบบควบคุมสมดุลความเค็ม (เกลือแร) ในรางกายดวยขบวนการ osmosis ในสัตวน้ําท่ี

ไมมีกระดูกสันหลัง และ osmoregulation ในสัตวน้ําท่ีมีกระดูกสันหลัง สัตวน้ํากรอยท่ีอาศัยบริเวณท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงความเค็มมากจะสามารถปรับตัวเขากับสภาพความเค็มท่ีเปลี่ยนแปลงได แตคอยๆเปนไปอยาง

ชาๆ โดยสัตวน้ําจืดสามารถทนอยูในความเค็ม 7 ppt ไดและปลาขนาดเล็กจะมีความทนทานมากกวาปลา

ขนาดใหญ ปาชายเลนประกอบดวยพรรณไมท่ีข้ึนอยูบริเวณน้ําข้ึนลง (intertidal zone) ในเขตรอนและก่ึง

รอน ซ่ึงการข้ึนลงของน้ํานี้มีผลใหอุณหภูมิ ระดับความเค็ม และปจจัยอ่ืนๆ ในบริเวณปาชายเลนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปริมาณเกลือในน้ําหรือดิน เนื่องจากในขณะท่ีน้ําลงนั้น น้ําจะไหลออกจากพ้ืนท่ี       

ปาชายเลน แตความจริงแลวน้ําไมไดไหลออกไปจากพ้ืนท่ีปาท้ังหมด ยังคงมีน้ําบางสวนท่ีไหลออกมาไมได 

ยังคงคางอยูตามแองน้ําตางๆ น้ําท่ีตกคางอยูนี้จะคอยๆ ระเหยอยางชาๆและเหลือผลึกเกลือไวแทน ผลึกเกลือ

เหลานี้สามารถทําใหความเค็มของน้ําในระบบนิเวศปาชายเลนสูงกวาความเค็มของน้ําทะเลดานนอกพ้ืนท่ี          

ปาชายเลนถึงสามเทา และเม่ือน้ําไหลเขามาในปาชายเลนอีกครั้งในชวงน้ําข้ึน ผลึกเกลือท่ีตกคางก็จะละลาย

น้ําอีกครั้ง ในบางชวงเวลาเม่ีอมีฝนตก น้ําจืดจากบนบกจะเจือจางความเค็มของน้ําในปาชายเลน โดยเฉพาะ

ชวงท่ีฝนตกหนักบริเวณปาชายเลนจะกลายเปนน้ําจืด ดังนั้น สัตวและพืชท่ีอาศัยบริเวณนี้ตองสามารถทนตอ

การเปลี่ยนแปลงความเค็มไดดี โดยท่ัวไปความเค็มท่ีเหมาะสมตอการเติบโตของพรรณไมชายเลนอยูระหวาง 

10-30 ppt (พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี, 2560)  จากการศึกษาความเค็ม

น้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ต้ังแต พ.ศ. 2555-2557 พบวามี

คาเฉลี่ยอยูในชวงน้ําเค็มเล็กนอย ไปจนถึงน้ําเค็มปานกลาง โดยบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํา คลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึน

และลง และ บริเวณชายฝงปาชายเลน มีคาความเค็มอยูในชวงความเค็มเล็กนอย สวนบริเวณคลองสงน้ําดี 

บริเวณชายฝงปาชายเลน 500 ม. 1,000 ม. บริเวณฟารมทะเล ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน และชายหาด

แหลมเสด็จ มีคาความเค็มอยูในชวงความเค็มปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบความเค็มจากแหลงเลี้ยงสัตวน้ํา 

คลองน้ําท้ิง ปากอาว และชายหาดแหลมเสด็จมีคาตามเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิงชายฝง คือความเค็มมีคาสูงกวา

ความเค็มของแหลงรองรับน้ําท้ิงในขณะนั้นไดไมเกินรอยละ 50 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) และเม่ือ
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เปรียบเทียบความเค็มในแตละป พบวา ท้ัง 3 ป มีคาความเค็มอยูในชวงความเค็มเล็กนอย โดยในป พ.ศ. 2555 

และ พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ยความเค็มสูงกวา ป พ.ศ. 2556 

ความขุน และ สารแขวนลอยในน้ํา (SS) เปนพารามิเตอรท่ีชี้ใหเห็นถึงปริมาณแสงท่ีสามารถสอง

ลงไปในน้ําซ่ึงแสงเปนตนกําเนิดใหเกิดพลังงานทําใหเกิดผลผลิตเบื้องตนของแหลงน้ํา (primary production) 

(ประมาณ, 2531; ธีระ, 2535) ความขุนนิยมแสดงในรูปของหนวย (ยูนิต) ซ่ึงหมายถึงระดับความลึกของน้ําท่ี

สามารถมองเห็นแสงสวางจากแสงเทียนมาตรฐาน น้ําท่ีใสจะมีคาความขุนไมเกิน 25 หนวย สวนน้ําขุนปาน

กลางจะมีคาความขุนระหวาง 25-100 หนวย และน้ําขุนมากจะมีคาความขุนเกิน 100 หนวยข้ึนไป ความขุนท่ี

เปนอันตรายตอสัตวน้ําจนถึงแกชีวิตจะตองมีมากกวา 20,000 หนวยข้ึนไป (เกรียงศักดิ์, 2560) จากการศึกษา

ความขุนน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ต้ังแต พ.ศ. 2555-2557 

พบวามีคาความขุนต้ังแตใสไปจนถึงขุนมาก โดยบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคาความขุนในชวงกวางท่ีสุด (0.04-140.0 

NTU) สวนบริเวณอ่ืนๆ มีคาความขุนตั้งแตใสไปจนถึงขุนปานกลาง สารแขวนลอยในน้ํา (SS) นิยมวัดเปน

น้ําหนักในรูปของมิลลิกรัมตอลิตร (มก./ล.) แหลงน้ําท่ีใหผลผลิตทางการประมงท่ีดีควรมีคา SS อยูในชวง 25-

80 มก./ล. แตถาอยูในชวงระหวาง 80-400 มก./ล. จะทําใหผลผลิตลดลง และถาเกิน 400 มก./ล. จะเลี้ยง

ปลาไมไดผล (เกรียงศักดิ์, 2560) และตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงมีคา SS 

ไมเกิน 70 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) จากการศึกษา SS ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม       อาว

คุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 พบวา บริเวณคลองคลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคา 

SS สูงสุดเฉลี่ย 78.0 มก./ล. โดยพบวาในปท่ีมีการกอนขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิง (พ.ศ. 2555) มี SS ของน้ําใน

คลองน้ําท้ิงสูงสุดเฉลี่ย 107.4 มก./ล. รองลงมาในปกอนขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิง (พ.ศ. 2556) มี SS ของน้ํา

ในคลองน้ําท้ิงเฉลี่ย 70.1 มก./ล. และในปหลังขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิง (พ.ศ. 2557) มี SS ของน้ําในคลองน้ํา

ท้ิงตํ่าสุดเฉลี่ย 56.5 มก./ล. และเม่ือเปรียบเทียบผลกระทบของการขุดลอกเลนโดยใชคา SS ของน้ําเปน

ตัวชี้วัด พบวาในปท่ีมีการขุดลอกเลน (พ.ศ. 2556) บริเวณตั้งแตปาชายเลนไปจนถึงปากอาวมีคา SS ของน้ํา

อยูในเกณฑมาตรฐาน SS ไมเกิน 70 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) แสดงใหเห็นวาการขุดลอกเลนใน

คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลงไมสงผลกระทบตอบริเวณอ่ืนๆ แตสงผลดีตอคุณภาพน้ําหลังปท่ีขุดลอกเลน (พ.ศ. 2557) 

ท้ังในคลองน้ําท้ิงและในอาวคุงกระเบน พบวามีคา SS ของน้ําลดลงและอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2550)  

คลอโรฟลล-เอ (Chlorophyll-a) คือ รงควัตถุท่ีทําใหพืชและสาหรายมีสีเขียว รงควัตถุนี้เปนสวน

ท่ียอมใหพืชมีขบวนการสังเคราะหแสง (photosynthesis) ซ่ึงเปนขบวนการท่ีพืชใชพลังงานแสงเปลี่ยน

คารบอนไดออกไซด (CO2) และน้ํา (H2O) ไปเปนออกซิเจน (O2) และ สารประกอบอินทรีย (organic 

compound) เชน แปง cellular material ปริมาณคลอโรฟลล-เอ ถูกนํามาใชวัดปริมาณความมากนอยของพืช

และสาหรายหรือผลผลิตข้ันตน (primary production) ของแหลงน้ํา สาหรายมีความสําคัญตอแหลงน้ําเพราะ

สาหรายสามารถเพ่ิม O2 ในน้ําซ่ึงเกิดจากผลพลอยได (by-product) จากขบวนการสังเคราะหแสงแตในทาง

กลับกันหากในแหลงน้ํานั้นมีปริมาณสาหรายมากเกินไปจะกอใหเกิดกลิ่นสกปรกและไมเหมาะกับกิจกรรม
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นันทนาการทางน้ํา ความเขมขนของคลอโรฟลล-เอ ใชชี้วัดคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา โดยแบงตามมาตรฐาน 

KDHE Lake Trophic State Indicator ไดเปน 7 ระดับ คือ คลอโรฟลล-เอ นอยกวาหรือเทากับ 2.5 มก./ตัน 

จัดเปน Oligo-mesotrophic คลอโรฟลล-เอ 2.51-7.20 มก./ตัน จัดเปน Mesotrophic คลอโรฟลล-เอ 7.21-

11.99 มก./ตัน จัดเปน Slightly eutrophic คลอโรฟลล-เอ 12.00-19.99 มก./ตัน จัดเปน Fully eutrophic 

คลอโรฟลล-เอ 20.00-29.99 มก./ตัน จัดเปน Very eutrophic คลอโรฟลล-เอ 30.00-53.99 มก./ตัน จัดเปน 

Lower hypereutrophic และ คลอโรฟลล - เอ มากกว าหรื อเท า กับ 56.00 มก./ตั น จั ด เป น  Upper 

hypereutrophic (Kansas Department of Health and Environment, 2011; RMBEL, 2017) น้ํ า ท่ี

นํามาใชในการอุปโภคควรมีปริมาณคลอโรฟลล-เอ ไมเกิน 10 มก./ตัน เนื่องจาก ปริมาณคลอโรฟลล-เอ ไมเกิน 

10 มก./ตัน จะมีปริมาณ Cyanobacteria เพ่ิมมากข้ึนไปดวยในระดับท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงน้ําท่ีมี Cyanobacteria 

จํานวนมากจะทําใหน้ํ ามีกลิ่นเหม็น (Kansas Department of Health and Environment, 2011) จาก

การศึกษาคลอโรฟลล-เอ ในน้ําระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 

2555-2557 พบวา บอเลี้ยงสัตวน้ํา มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับ Upper hypereutrophic คลองน้ําท้ิงชวงน้ํา

ข้ึน มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับ Very eutrophic คลองน้ําท้ิงชวงน้ําลง มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับ Lower 

hypereutrophic บริเวณชายฝงปาชายเลน 0 ม. มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับ Fully eutrophic บริเวณ

ชายฝงปาชายเลน 500 ม. มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับ Slightly eutrophic ตั้งแตบริเวณชายฝงปาชายเลน 

1,000 ม. ไปจนถึง ปากอาวและชายหาดแหลมเสด็จ ชวงน้ําข้ึนและลง มีคลอโรฟลล-เอต่ําสุด จัดอยูในระดับ 

Mesotrophic (2.51-7.20 มก./ตัน) แสดงใหเห็นวาน้ําจากบอเลี้ยงสัตวน้ํามีผลผลิตข้ันตนสูงมาก และมีปริมาณ

ลดลงตามลําดับเม่ือน้ําถูกปลอยลงคลองน้ําท้ิงซ่ึงมีการสงเสริมใหมีการเลี้ยงหอยนางรมเพ่ือชวยลดปริมาณ

แพลงกตอน (ผลผลิตข้ันตน) และเม่ือเปรียบเทียบในแตละป พบวาในป พ.ศ. 2557 บริเวณชายฝงปาชายเลน 

0 ม. และ 500 ม. มีคลอโรฟลล-เอ อยูในระดับสูงกวาในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 สันนิษฐานวาในชวงป 

พ.ศ. 2556 เปนชวงท่ีมีการขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิง จึงมีการหยุดเลี้ยงหอยนางรมในคลองน้ําท้ิงไปจนถึง

ปลาย ป พ.ศ. 2557 รวมท้ังสัตวหนาดินท่ีกินอาหารแบบ filter feeder ถูกตักออกไปกับเลนดวย จึงทําใหในป 

พ.ศ. 2557 บริเวณชายฝงปาชายเลน 0 ม. และ 500 ม. ผลผลิตข้ันตนอยูในระดับท่ีสูงกวา ป พ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2556  

สารอินทรียเปนสารท่ีมีธาตุคารบอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) เปนองคประกอบ นอกจากนี้

สารอินทรียสวนใหญยังมีธาตุออกซิเจน (O) เปนองคประกอบและสารอินทรียบางชนิดอาจมีไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) และกํามะถัน (S) เปนองคประกอบอยูดวย สวนใหญเปนสารประกอบโมเลกุลใหญมาก เรียกวา

ชีวะโมเลกุล (biological molecule) เกิดจากการรวมตัวของสารอินทรียโมเลกุลเล็กท่ีเปนหนวยยอย สาร  ชีว

โมเลกุล แบงเปน 4 ประเภทใหญๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิค สารอินทรียเปน

สารประกอบท่ีสามารถยอยสลายไดโดยแบคทีเรีย นิยมวัดปริมาณสารอินทรียในรูปของ BOD (Biological 

Oxygen Demand) COD (Chemical Oxygen Demand) TOC (Total Organic Carbon) น้ํามันและไขมัน 

(กรรณิการ ,  2525 ; ไมตรี  และจารุวรรณ, 2528 ; วิ กิพิ เ ดีย, 2560; Benefield and Randall, 1980; 

Tchobanoglous et al., 2003; Gajera et al., 2008) ดังนี้ 
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• การวัดคา BOD โดยใชหลักการ คือวัสดุออกซิไดซ แบคทีเรีย สารอาหาร และออกซิเจนในน้ํามีการทํา
ปฏิกิริยาชีวเคมีไดคารบอนไดออกไซน น้ํา และ oxidized inorganics เชน NO3

- หรือ SO4
- โดยปฏิกิริยาชีวเคมี

น้ําจะสรางในสิ่งท่ีถูกวัดในหองปฏิบัติการวาเปนคา “ความตองการออกซิเจนทางชีวเคมี” (Biochemical 
oxygen demand, BOD) (วิกิพิเดีย, 2560) ดังนั้น BOD คือ ปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรียชนิดท่ีสามารถยอยสลายได ภายใตสภาวะท่ีมีออกซิเจน จากกระบวนการนี้แบคทีเรียสามารถ
เจริญเติบโตและแบงตัวตอไป โดยผลผลิตสุดทายจากการออกซิไดซของสารอาหารเหลานี้อาจได  
คารบอนไดออกไซดหรือแอมโมเนีย ข้ึนอยูกับชนิดของสารอาหาร ถาสิ่งสกปรกมีอินทรียสารมาก อาจทําใหตอง
ยอยสลายมาก สงผลใหปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําลดลงไปดวย คา BOD จึงเปนดัชนีสําคัญในการควบคุม
สิ่งสกปรกในน้ําและแมน้ํา โดยแสดงความรุนแรงของการปนเปอน หรือน้ําเนาเสียโดยสารอินทรีย น้ําท่ีมีคา BOD 
สูง หมายถึงน้ําท่ีมีปริมาณสารปนเปอนมาก ในแหลงน้ําธรรมชาติควรมีคา BOD ไมเกิน 6.0 มก./ล. ถา BOD มี
คาสูงเกินกวา 10 มก./ล. ถือวาเปนน้ําเสีย (ชนินทร, 2540) ในสวนของขอกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหน้ําท้ิง
จากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยมีคา BOD ไมเกิน 20 มก./ล. (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) จากการศึกษา BOD ของ
น้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ต้ังแต พ.ศ. 2555-2557 (ตารางท่ี 15) 
พบวา คา BOD ของน้ําในแตละบริเวณ และในแตละปมีคาเฉลี่ยไมเกิน 10 มก./ล. และอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ชนินทร, 2540; ราชกิจจานุเบกษา, 2550) เม่ือ
พิจารณาตามระยะทาง พบวาบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา BOD สูงท่ีสุด และลดลงเม่ือน้ําลงสูคลองน้ําท้ิงผานปา
ชายเลนไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน และพบวาคา BOD ของน้ําต้ังแตบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 500 ม. ไป
จนถึงปากอาวคุงกระเบน และคา BOD บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และ
จากการเปรียบเทียบคา BOD ของน้ําบริเวณคลองน้ําท้ิงในป พ.ศ. 2555 (กอนขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและมี
เครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิง) กับป พ.ศ. 2556 (ระหวางขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและไมมีเครื่องเติมอากาศใน
คลองน้ําท้ิง) และในป พ.ศ. 2557 (หลังขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิง) พบวา
มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวาการขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงไมมีผลทําใหคา BOD เพ่ิมข้ึน
หรือลดลง รวมท้ังการมีหรือไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิงไมมีผลทําให BOD ของน้ําบริเวณคลองน้ําท้ิง
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

• อินทรียคารบอนรวม (Total Organic Carbon; TOC) คืออินทรียสารท่ีมีคารบอนเปนองคประกอบในสูตร
เคมี เชน น้ําตาลซูโครส แอลกอฮอล ปโตเลียม พีวิซี ซีเมนต และสารกําจัดศัตรูพืช อินทรียคารบอนมีความสําคัญ
ตอองคประกอบของวัฏจักรคารบอน (carbon cycle) และเปนแหลงอาหารข้ันตนสําหรับสายใยอาหารในแหลง
น้ํา (aquatic food webs) ระบบนิเวศดานเคมีในน้ําจืด อินทรียคารบอนท่ีละลายในน้ํา (Dissolved organic 
carbon) มีสวนเพ่ิมคาความเปนกรด (acidification) ในการทําใหคาความเปนดางลดลง (low-alkalinity) ซ่ึงทํา
ใหคาควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ลดลง (weakly buffered) (Bruckner, 2017) ในดานสิ่งแวดลอมการ
วิเคราะห TOC ใชเปน non specific parameter ในการชี้วัดคุณภาพน้ําควบคูกับการวิเคราะห BOD  และ 
COD (Wikipedia, 2017) จากการศึกษา TOC ของน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม อาวคุงกระเบน และชายหาด
แหลมเสด็จ ตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 (ตารางท่ี 15) พบวา คา TOC ของน้ําในแตละบริเวณ และในแตละปมี
คาเฉลี่ย 6.55 มก./ล. เม่ือพิจารณาตามระยะทาง พบวามีคาเปนไปในทิศทางเดียวกับคา BOD คือบริเวณบอ
เลี้ยงสัตวน้ํามีคา TOC สูงท่ีสุด และลดลงเม่ือน้ําลงสูคลองน้ําท้ิงผานปาชายเลนไปจนถึงปากอาว  คุงกระเบน 
และพบวาคา TOC ของน้ําตั้งแตบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 500 ม. ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน และคา TOC 
บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) และจากการเปรียบเทียบคา TOC ของน้ํา
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บริเวณคลองน้ําท้ิงในป พ.ศ. 2555 (กอนขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิง) กับป 
พ.ศ. 2556 (ระหวางขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิง) และในป พ.ศ. 2557 
(หลังขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงและไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิง) พบวามีคาไมแตกตางกันทางสถิติ 
(p>0.05) แสดงใหเห็นวาการขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงไมมีผลทําใหคา TOC เพ่ิมข้ึนหรือลดลง รวมท้ังการมี
หรือไมมีเครื่องเติมอากาศในคลองน้ําท้ิงไมมีผลทําให TOC ของน้ําบริเวณคลองน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

• จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคา BOD และ TOC ตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ําถึงปากอาวคุงกระเบน ใน
ป พ.ศ. 2555-2557 โดยวิธี Pearson (ตารางท่ี 18) พบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p<0.01) ท่ีระดับ 0.876 และเม่ือหาความสัมพันธเชิงเสน พบวา TOC = 1.308(BOD5)+2.413 เม่ือ R2 
= 0.784 ซ่ึงหมายความวา การยอยสลายอินทรียคารบอนรวม 3.721 มก. ในน้ํา 1 ล. ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 5 วัน แบคทีเรียตองใชออกซิเจน 1 มก. ท้ังนี้ความตองการออกซิเจนของแบคท่ีเรียในการ
ยอยสลายสารอินทรีย หรือ คา BOD ในแตละแหลงมีคาแตกตางกันข้ึนอยูกับขนาดโมเลกุลของสารอินทรยใน
แหลงน้ํานั้นๆ GE Power & Water (2015) ไดเปรียบเทียบความสัมพันธเชิงเสนของคา BOD และ TOC ในน้ํา
ท้ิงในสถานท่ีบําบัดน้ําตางๆ พบวามีคาแตกตางกัน เชน น้ําท้ิง บริเวณ Oceansid WPCP, San Francisco, CA 
พบวา TOC = 0.2326(BOD5)+14.426 เม่ือ R2 = 0.8138 ในน้ําเสียท่ีผสมระหวางน้ําเริ่มบําบัดจนถึงสิ้นสุดการ
บํ าบั ด  บริ เ วณ  Longwood Park Sewage Lagoon Town of Quispamsis, NB, Canada พบว า  TOC = 
0.4476 (BOD5)+23.787 เม่ือ R2 = 0.703 และในน้ําเสียท่ีผสมระหวางเริ่มบําบัดจนถึงสุดทายของการบําบัด 
บริเวณ City of Winnipeg, Manitoba, Canada North Wnd Water Pollution Control Centre พบวา TOC 
= 0.5569 (BOD5)+11.38 เม่ือ R2 = 0.8832 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการวัดปริมาณสารอินทรียโดยใช TOC มีคาคงท่ี
มากกวาการวัดสารอินทรียโดยใชคา BOD 

• อัตราสวน C/N แสดงถึงอัตราการยอยสลายของสารอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย C/N ในดินต่ํากวาหรือเทากับ 
20 ดินนั้นมีการยอยสลายสูง แตถา C/N มากกวา 20 ดินนั้นมีการยอยสลายต่ํา (สุนทรี, 2554) สวน C/N ใน
จุลินทรียมีคาเทากับ 5 (สมศักดิ์, 2528) ดังนั้นน้ําควรมีคา C/N ไมต่ํากวา 5 (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
, 2559) และจากการทดลองเบื้องตนเปรียบเทียบคุณภาพน้ําและการเติบโตของสาหรายพวงองุนระหวางบอเลี้ยง
กุงกุลาดําท่ีใหอาหารกุง กับ บอเลี้ยงปลานวลจันทรทะเลท่ีใหอาหารปลาดุกและมีกุงกุลาดํากินเศษอาหารและ
สาหรายทะเล พบวา คุณภาพน้ําบอกุงมีคา C/N ต่ํามากจนถึง 0.5 ( C ต่ํา TN สูง แตสารประกอบอนินทรีย
ไนโตรเจนต่ํากวา TN มาก) และสาหรายพวงองุนแคระแกร็นไมเติบโต บางสวนเนาและตาย สวนคุณภาพน้ําบอ
เลี้ยงปลามีคา C/N ประมาณ 5-6 (C สูง TN ต่ํากวา C และมีสารประกอบอนินทรียไนโตรเจนใกลเคียง TN) และ
สาหรายพวงองุนมีการเติบโตดี ซ่ึงชี้ใหเห็นวา คา C/N สามารถใชชี้วัดคุณภาพน้ํา ซ่ึงคุณภาพน้ําท่ีดีและเหมาะสม
ทําใหสาหรายโตดี ควรมีคา C/N ไมต่ํากวา 5 และจากการเปรียบเทียบอัตราสวน C/N ของน้ําในระบบ
ชลประทานน้ําเค็ม พบวา อัตราสวน C/N ของน้ําบริเวณบอเลี้ยงสัตวน้ํามีคา C/N ต่ําสุด (แตมีคามากกวา 5) 
และมีคาเพ่ิมข้ึนตามระยะทางท่ีหางจากบอเลี้ยงมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบคา C/N ของน้ําบริเวณปากอาว   
คุงกระเบน และชายหาดแหลมเสด็จ ชวงน้ําข้ึนและลงมีคาอยูในเกณฑปกติ คือไมต่ํากวา 5 ตามเกณฑของ 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2559)  (ตารางท่ี 18) 

 

ปริมาณธาตุอาหารในน้ํา NH3-N, NO2
-, NO3

-, TN, PO4
3- และ TP ในระบบชลประทานน้ําเค็ม 

พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550; สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง, 2556) และ
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในน้ําบริเวณปากอาวกับบริเวณทะเลเปด พบวามีคาไมแตกตางกัน 
 



48 
 

1.2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ําบริเวณคลองน้ําท้ิงในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุลอกเลน และหลังขุด
ลอกเลนในคลองน้ําท้ิง และชวงปท่ีมีเครื่องเติมอากาศ และชวงปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศในคลอง
น้ําท้ิง พ.ศ. 2555-2557 

จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนและน้ําลง ในปท่ีกอนขุดลอกเลน 

(พ.ศ. 2555) ระหวางขุดลอกเลน (พ.ศ. 2556) และหลังขุดลอกเลน (พ.ศ. 2557) พบวาคุณภาพน้ําในปกอน

ขุด ระหวางขุด และหลังขุด ท่ัวไปมีคาไมแตกตางกัน  ยกเวนปริมาณสารแขวนลอยในน้ําชวงน้ําลงในปกอนขุด

ลอกเลน และระหวางขุดลอกเลน พบวามีคาสูงกวาคามาตรฐาน (SS ไมเกิน 70 มก./ล.) แตเม่ือเปรียบเทียบ

บริเวณปาชายเลน 0 ม. ไปจนถึงปากอาวคุงกระเบน พบวามีปริมาณ SS ลดลง และมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

รวมท้ังในป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลน พบวา น้ํามีปริมาณ SS ลดลงและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน (ราช

กิจจานุเบกษา, 2550) 

จากการเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา บริเวณคลองน้ําท้ิงชวงน้ําข้ึนและน้ําลง ในปท่ีมีเครื่องเติม
อากาศ (พ.ศ. 2555) และปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ (พ.ศ. 2556-2557) พบวาคุณภาพน้ําในปท่ีมีเครื่องเติม
อากาศและในปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศโดยท่ัวไปมีคาไมแตกตางกันโดยเฉพาะปริมาณ DO และ BOD ของน้ํา
ในชวงท่ีมีเครื่องเติมอากาศมีคาไมแตกตางกับชวงท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ 
 

1.3 ประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุอาหารตาม
ระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

จากการหาคาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับระยะทาง (ตั้งแตบอเลี้ยงสัตวน้ําไปจนถึง

ปากอาวคุงกระเบน) พบวา ความเค็มของน้ํา และ อัตราสวน C/N มีคาความสัมพันธโดยตรงกับระยะทาง คือ

เม่ือระยะทางหางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงมากข้ึน ความเค็มของน้ํา และ C/N มีคาเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ

การศึกษาของ มะลิ และคณะ (2545) พบวาความเค็มมีคาความสัมพันธโดยตรงกับระยะทาง สวน อุณหภูมิ

ของน้ํา, DO, ความขุนของน้ํา, คลอโรฟลล เอ, ความเปนดางของน้ํา, แอมโมเนียรวม, ไนไตรท, ไนเตรท, 

ไนโตรเจนรวม, ฟอสเฟต, ฟอสฟอรัสรวม, BOD และ TOC มีคาความสัมพันธเชิงลบ หรือ ผกผันกับระยะทาง 

คือ เม่ือระยะทางหางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงมากข้ึน อุณหภูมิ, DO, ความขุนของน้ํา, คลอโรฟลล เอ, ความเปน

ดางของน้ํา, แอมโมเนียรวม,  ไนไตรท, ไนเตรท, ไนโตรเจนรวม, ฟอสเฟต, ฟอสฟอรัสรวม, BOD และ อินทรีย

คารบอนรวม มีคาลดลง โดยเฉพาะปริมาณธาตุอาหาร TN, TP, BOD, TOC และคลอโรฟลล เอ แสดงคาระดับ

ความสัมพันธสูงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) กับระยะทาง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอาวคุงกระเบนมี

ศักยภาพในการบําบัดน้ําจากการเลี้ยงสัตวน้ําได สอดคลองกับการศึกษาของ พุทธ และคณะ (2543); มะลิ 

และคณะ (2545) พบวาปริมาณธาตุอาหารมีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง 

จากการท่ีคุณภาพน้ํา (ปริมาณธาตุอาหาร) มีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทางทําใหสามารถ

ประมาณคาการลดลงของธาตุอาหารแตละระยะทางดวยสมการเชิงเสนตรง พบวาคลองน้ําท้ิงสามารถลด TN 

ได 55.6 %, ลด NH3-N ได 63.1 %, ลด TP ได 76.0 % และ ลด PO4
3- ได 84.2 % บริเวณปาชายเลน (0 ม.) 

สามารถลด TN ได 75.2 %, ลด NH3-N ได 80.5 %, ลด TP ได 89.7 % และ ลด PO4
3- ได 93.0 % และโดย
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เฉลี่ยแลวอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5 %, ลด NH3-N ได 89.7 %, ลด TP ได 96.0 % และ ลด 

PO4
3- ได 98.4 % 

ปริมาณการใชน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบนในชวงป 

พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 มีคาเฉลี่ย 23,279,900.00 ลบ.ม./ป ซ่ึงสามารถประมาณไดวาน้ําท้ิงจากการเลี้ยง

สัตวน้ํามี TN 50.93+24.00 ตัน/ป, NH3-N 7.20+3.96 ตัน/ป, TP 13.86+8.27 ตัน/ป และ PO4
3- 3.01+1.12 

ตัน/ป และอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 44.56+21.00 ตัน/ป, ลด NH3-N ได 6.46+3.56 ตัน/ป, ลด TP 

ได 13.31+7.94 ตัน/ป และ ลด PO4
3- ได 2.96+1.10 ตัน/ป 

 
2. ศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจของการดําเนินการของโครงการชลประทานน้ําเค็ม โดยใชการประเมิน

ตนทุน-ผลตอบแทน ของโครงการฯ เปนตัวช้ีวัด 

2.1 ประเมินตนทุนและผลตอบแทนการใชไฟฟาในการสูบน้ํา และบําบัดน้ํา 
 

จากการประเมินตนทุนบริหารจัดการระบบสูบน้ําและบําบัดน้ําในพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน
น้ําเค็ม ป พ.ศ. 2555-2557 ตองใชคาใชจายเฉลี่ย 4,903.43 บาท/ไร ในขณะท่ีอัตราคาใชน้ําท่ีสมาชิกตองจาย 
เก็บในอัตรา 2,500 บาท/ไร/รุน (บาท/ไร/ 4 เดือน ในกรณีเลี้ยงเกิน 4 เดือน) เม่ือประเมินเปนเปอรเซ็นต
ความเต็มใจจาย (Willingness to pay) คาน้ําท่ีราคา 2,500 บาท/ไร/รุน ของสมาชิกฯ ในชวงป พ.ศ. 2555-
2557 พบวามีคา เฉลี่ยเทากับ 12.0 เปอรเซ็นต ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหากข้ึนราคาคาใชน้ําจํานวนสมาชิกใชน้ําก็
ลดลง เม่ือประเมินอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนในการดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2555-2557 (รวมคาไฟฟา
บําบัดน้ํา) เฉลี่ยเทากับ 0.90 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 หมายความวา
ผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการมีคานอยกวาคาใชจายท่ีเสียไปจึงไมสมควรลงทุน (ประสิทธิ์, 2538; ณิชานันท
, 2540; นราทิพย, 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2560) และเม่ือคํานวนคาใชจายไมรวมคาไฟฟา
บําบัดน้ํา พบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เฉลี่ยเทากับ 0.94 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.04 แสดงใหเห็นวา
หากมีการจัดการระบบโดยลดคาสิ้นเปลืองท่ีไมจําเปนออก เชนเครื่องเติมอากาศ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานทดแทนในการสูบน้ํา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ําเพ่ือลดคาไฟฟาในการสูบน้ํา หรือการจัดการ
ระบบการสงน้ําโดยไมตองใชเครื่องสูบน้ํา ก็จะชวยลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการได 

 
2.2 ประเมินคาทางเศรษฐกิจการเล้ียงสัตวน้ําของสมาชิกในโครงการชลประทานน้ําเค็มพ.ศ. 2555-

2557 
 

 

จากการประเมินผลการเลี้ยงสัตวน้ําของสมาชิกโดยใชคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน พบวา
ทุกชนิดสัตวน้ําท่ีเลี้ยงมีคาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเกิน 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการเลี้ยง
สัตวน้ําโดยเฉลี่ยแลวมีคามากกวาคาใชจายท่ีเสียไป และพบวา การเลี้ยงกุงกุลาดํามีคาอัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนสูงสุด คือ 1.4 รองลงมาคือ การเลี้ยงกุงแวนนาไม และการเลี้ยงปลาเกา คือ 1.2 เทากัน และต่ําสุด
คือการเลี้ยงปลากะพงขาว ได 1.1 แตถาพิจารณาระยะเวลาเลี้ยงซ่ึงหมายถึงระยะเวลาไดรับผลตอบแทน หรือ
ระยะเวลาคืนทุน พบวา การเลี้ยงกุงแวนนาไม มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว (สั้น) ท่ีสุด คือ 91 วัน รองลงมา คือ การ
เลี้ยงกุงกุลาดํา 106 วัน การเลี้ยงปลากะพงขาว 172 วัน และ การเลี้ยงปลาเกา 318 วัน ตามลําดับ ดังนั้น 
การเลี้ยงกุงแวนนาไมใหผลตอบแทนทางการเงินท่ีดีกวาการเลี้ยงกุงกุลาดํา แตเนื่องจากการเลี้ยงกุงแวนนาไม 
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และกุงกุลดํา ผูเลี้ยงตองมีความชํานาญการคัดเลือกลูกพันธุ การเลี้ยงและตองมีเวลาในการใหอาหารและ
จัดการบอเลี้ยงและคุณภาพน้ําใหเหมาะสม จึงสามารถเลี้ยงประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูเลี้ยงท่ีตองทํางานอ่ืน
ท้ังวันและไมมีเวลามาใหอาหารสัตวน้ําจึงตัดสินใจเลี้ยงปลาเกา แตเนื่องจากลูกพันธุปลาเกาหาไดยากบางราย
จึงหันมาเลี้ยงปลากะพงขาวซ่ึงสามารถหาซ้ือลูกพันธุไดงายกวา เชนจากโรงเพาะฟกศูนยศึกษาการพัฒนาอาว 
คุงกระเบนฯ 

 
สรุปผล 

 

น้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม เม่ือปลอยลงสูคลองรับน้ําท้ิง แลวเขาสู
ระบบนิเวศอาวคุงกระเบน คุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบนยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

การขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิงไมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน 
ยกเวนปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ําบริเวณคลองรับน้ําท้ิงชวงน้ําลงมีคาสูงเกินมาตรฐาน แตหลังชวงขุดลอก
เลน ของแข็งแขวนลอยในน้ํามีคาตามเกณฑมาตรฐาน และคุณภาพน้ําชวงหลังขุดลอกเลนมีแนวโนมมีคุณภาพ
ดีข้ึน และน้ําในคลองรับน้ําท้ิง ชวงท่ีมีเครื่องเติมอากาศ และชวงท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ มีปริมาณ DO และ 
BOD ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวา การบําบัดน้ําบริเวณคลองรับน้ําท้ิงไมจําเปนตองมีการ
ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ซ่ึงจะชวยลดคาไฟฟาในการบําบัดน้ํา ประมาณ 228,732.55 บาท/ป รวมท้ัง
คาแรงงานและอาไหลซอมบํารุงเครื่องเติมอากาศ 

จากการประมาณคาการบําบัดน้ําของอาวคุงกระเบนจากคาความสัมพันธของการลดลงของธาตุ
อาหารตามระยะทางอาวคุงกระเบนสามารถลด TN ได 87.5+2.1 % (มีคา R2 ระหวาง 0.978-0.984), ลด 
NH3-N ได 89.7+6.8 % (มีคา R2 ระหวาง 0.953-0.989), ลด TP ได 96.0+1.3 % (มีคา R2 ระหวาง 0.992-
0.996) และลด PO4

3- ได 98.4+0.8 % (มีคา R2 ระหวาง 0.993-0.996) (ภาพท่ี 2)  
จากการประเมินตนทุนและผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็ม พบวาตนทุน

จัดการระบบสงน้ํา บําบัดน้ํา เฉลี่ย 4,903 บาท/ไร เปอรเซ็นตความเต็มใจจายคาน้ําท่ีราคา 2,500 บาท/ไร/รุน 
ของสมาชิกฯ เฉลี่ยเทากับ 12.0 เปอรเซ็นต อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการดําเนินการ (รวมคาไฟฟา
บําบัดน้ํา) เฉลี่ยเทากับ 0.90 (ไมรวมคาไฟฟาบําบัดน้ํา) เฉลี่ยเทากับ 0.94 จากการประเมินผลการเลี้ยงสัตวน้ํา
ของสมาชิกในโครงการฯ พบวา อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการเลี้ยงกุงแวนนาไม เฉลี่ย 1.2 ท่ีระยะเวลา
คืนทุน เฉลี่ย 91 วัน การเลี้ยงกุงกุลาดํา เฉลี่ย 1.4 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 106 วัน การเลี้ยงปลาเกา เฉลี่ย 
1.2 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 318 วัน การเลี้ยงปลากะพงขาว เฉลี่ย 1.1 ท่ีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 172 วัน 
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         ภาพท่ี 2 สรุปการลดปริมาณธาตุอาหารในน้ําของอาวคุงกระเบน 

 

คําขอบคุณ 
 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ               อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบพระคุณ เลขาธิการ 
สํานักงาน กปร. ม.ล.จิรพันธุ  ทวีวงศ (อดีตประธานคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานวิชาการโครงการศูนย
ศึกษาฯ สํานักงาน กปร.) ท่ีทานสนันสนุนใหศูนยศึกษาฯ มีการวิจัย โดย สํานักงาน กปร. ใหการสนับสนุน
งบประมาณโครงการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานวิชาการโครงการศูนย
ศึกษาฯ สํานักงาน กปร. ท่ีใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณเลขาธิการ สํานักงาน กปร. นาย
ดนุชา  สินธวานนท ท่ีใหการรับรองผลงานและสนับสนุนใหงานวิจัยนี้ไดลงตีพิมพเผยแพร ขอขอบพระคุณ ดร.
สิริ เอกมหาราช (อดีต ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และเปนคณะอนุกรรมการดําเนินงานดาน
วิชาการโครงการศูนยศึกษาฯ สํานักงาน กปร.) ท่ีใหคําปรึกษาแนะนําประสบการณดานงานวิจัยคุณภาพน้ํา 
และสิ่งแวดลอมชายฝง ขอขอบพระคุณ คุณวิเชียร สาคเรศ (อดีต ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ) 
และ ผชช. ดร.วงศปฐม  กมลรัตน ท่ีชวยตรวจแกการเขียนงานวิจัย ขอขอบพระคุณ คุณทวี  จินดามัยกุล ท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานเม่ือครั้งท่ีทานดํารงตําแหนงเปน ผอ.ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
ขอขอบพระคุณ ดร.Angus MacNiven (Managing Director Baan promong Co., Ltd. และเปนนักวิจัย
รวมของ Prof.David Little ท่ี AIT พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547) ท่ีชวยแกไขชื่อเรื่องและบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
ขอขอบพระคุณกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. ท่ีชวยตรวจสอบความ
ถูกตองของคําและการใชคํากอนดําเนินการจัดพิมพเผยแพร ขอขอบคุณกลุมงานประสานงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ท่ีชวยจัดพิมพเผยแพรผลงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ คุณวไล
ลักษณ ไวยศิรา นักภูมิศาสตร ท่ีชวยลงขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร ขอขอบคุณกลุมงานวิจัยและพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรชายฝง งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา (คุณสงวน  แชมลวน ชวยเก็บน้ําตัวอยางในคลองสงน้ําและ
ใหขอมูลการจัดการคลองบําบัดน้ําท้ิง คุณชาตรี  ทองสุก และคุณสมชาย  ศิริวงศ ชวยเก็บน้ําในบอเลี้ยงสัตว
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น้ําและในอาวคุงกระเบน คุณงามขํา  จินดา คุณผุดผอง  พันธุกูล คุณเพ็ญวิสา  ชัยภักตร คุณธนกฤตา  เอ่ียม
อ่ิม และคุณคงเดช  ชํานาญชล ชวยวิเคราะหคุณภาพน้ํา คุณสมหมาย ชุมศิริ และคุณบุญยิ่ง สรางบุญ ชวย
ซอมแซมเรือใหพรอมใชงานและขับเรือออกเก็บตัวอยางน้ํา) และขอขอบคุณบุคคลท่ีไมไดระบุนามแตมีสวน
เก่ียวของท่ีชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี 
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ประวัติและผลงานวิจัยท่ีสําคัญของนักวิจัยและคณะ 

 
1. นางสาวเพ็ญแข  คุณาวงคเดช (MissPhenkae  Kunawongdet) 

1.1 ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการประมง     ระดับ ชํานาญการ    

1.2 ประวัติการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2545 ปริญญาโท Aquaculture and Aquatic Resources 
Management (Integrated Coastal 
Zone Menagement) 

Asian Institute of 
Technology; AIT 

2542 ประกาศนียบัตร Integrated  Coastal Zone 
Management 

Carl Duisberg 
Gesellschaft, Germany 

2540 Diploma Integrated Rural Regional 
Development Planning 

Development Study 
Center, Rehovot; Israel 

2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (วาริชศาสตร) ม.บูรพา 

 

1.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย 

ทํางานเปนนักวิชาการประมง ดานสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ประมาณ 25 ป 

นับตั้งแตเริ่มบรรจุเปนขาราชการกรมประมง โดยมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรแลวจํานวน 10 เรื่อง (หัวหนา
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ชนิด Haliotis asinina ดวยสาหราย 3 ชนิด. รายงานวิชาการฉบับท่ี 39/2538. ศูนยศึกษาการพัฒนา
ประมงอาวคุงกระเบน จันทบุรี, กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง. กรมประมง. 31 หนา. (แหลงทุน: วช ผาน 
กปม) 

- วิเชียร  สาคเรศ, เพ็ญแข  คุณาวงคเดช และ สาคร เมืองสาคร. 2538. การอนุบาลลูกปลากะรัง 
Epinephelus malabaricus ขนาดนิ้วดวยอาหารเม็ดท่ีเสริมไขมัน 2 ระดับ. รายงานวิชาการฉบับท่ี 
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- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช, วิเชียร  สาคเรศ, สุภิชา  แกวมานพ และ สาคร มากทา. 2548. การทดลองเลี้ยง
หอยเปาฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ท่ีระดับความหนาแนนตางกัน โดยเปลี่ยนน้ําสัปดาหละ
ครั้ง. รายงานวิชาการฉบับท่ี 13/2548. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน, สํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝง. กรมประมง. 16 หนา. (แหลงทุน: วช ผาน กปม) 
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- นพดล  คาขาย, เพ็ญแข  คุณาวงคเดช* และ สราวุธ  ศิริวงศ. 2551. ผลของความเค็ม และระยะเวลา
เลี้ยงตอการเจริญเติบโตของสาหรายไสไก (Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees) และอัตรา
การลดปริมาณธาตุอาหารในน้ํา. รายงานวิชาการฉบับท่ี 67/2551. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จันทบุรี, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 28 หนา. (แหลง
ทุน: ไมของบประมาณ) 

- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช, นพดล  คาขาย และ ธิดารัตน  นอยรักษา. 2552. ผลของความเค็ม และ
ระยะเวลาเลี้ยงตอการเจริญเติบโตของสาหรายไสไก (Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees) 
และอัตราการลดปริมาณธาตุอาหารในน้ํา. รายงานวิชาการฉบับท่ี 10/2552. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว  
คุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จันทบุรี, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 25 
หนา.  (แหลงทุน: วช ผาน กปม) 

- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และ กัญญารัตน  สุนทรา. 2560. ผลของน้ําท้ิงจากการ
เลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน ระหวางป 2555-
2557. หนา 55-69 ใน: กรมประมง. 2560. รายงานการประชุมวิชาการประมงประจาํป 2560.           
กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (08) 55-69. (แหลงทุน: สํานักงาน กปร.) 

- ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และ เพ็ญแข  คุณาวงคเดช*. 2561. ผลกระทบของน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ําใน
ระบบชลประทานน้ําเค็มตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหวางป 2555-2557. ใน: 
กรมประมง. 2561. รายงานการประชุมวิชาการประมงประจําป 2561. กลุมบริหารงานวิจัย กองแผนงาน 
กรมประมง เอกสารฉบับท่ี 6/2561: (015) 54-64. (แหลงทุน: สํานักงาน กปร.)  

- Kunawongdet, P.. 2002. Seawater Irrigation Management for Shrimp Culture in Kung 
Krabaen Bay, Chanthaburi Province. Thesis (M.Sc.) no.AQ-02-35. Asian Institute of 
Technology. Thailand. 135 pp. (แหลงทุน: รัฐบาลประเทศเดนมารก; DANIDA) 

 

1.4 ประสบการณหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

มีประสบการณชํานาญดานการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (หอยเปาฮ้ือ และสาหราย
ทะเล) การเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบน้ําหมุนเวียนโดยใชสาหรายทะเลบําบัดน้ํา  และการวิเคราะหคุณภาพน้ําเพ่ือ
การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

1.5 สถานท่ีทํางาน/ ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
 

ท่ีอยู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รหัสไปรษณีย 22120 โทรศัพท 039-433216-8 โทรสาร 039-4332109 E-mail k_phenkae@yahoo.com 
  

mailto:k_phenkae@yahoo.com
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2. นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ (Mr.Prachuab  Leeruksakiat) 

2.1 ตําแหนง บริหาร ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการประมง     ระดับ ชํานาญการพิเศษ    

2.2 ประวัติการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2536 ปริญญาโท Natural Resources Management Asian Institute of 
Technology; AIT 

2527 ปริญญาตรี ประมง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ม.เกษตรศาสตร  

 

2.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย 

- การศึกษาการบีบตากุงกุลาดําในน้ําเค็มผสมระบบปด                พ.ศ. 2528 

- การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุงทะเลตอคุณสมบัติน้ําบริเวณอาวคุงกระเบน             พ.ศ. 2532 
- การสาธิตการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาบริเวณอาวคุงกระเบน               พ.ศ. 2532 

- การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุงกุลาดําตอคุณสมบัติน้ําบริเวณอาวคุงกระเบน             พ.ศ. 2534 

- การใชขอมูลภาพถายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตรประเมินพ้ืนท่ีการเลี้ยง   พ.ศ. 2536 – 2537 
กุงกุลาดําและปาชายเลยจังหวัดจันทบุรี 

- การคัดเลือกการปลูกปาชายเลนและการเลี้ยงกุงทะเลในจังหวัดจันทบุรี      พ.ศ. 2536 – 2537 
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน             พ.ศ. 2538 
จังหวัดตราด 

- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน             พ.ศ. 2538 
จังหวัดระยอง 

- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน             พ.ศ. 2539 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

- การประเมินพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเลและฟนฟูปาชายเลนจังหวัดตราด               พ.ศ.2540 
 โดยสารสนเทศภูมิศาสตร 

- การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรประมงจังหวัดจันทบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร              พ.ศ. 2541 

- การจัดทําขอมูลทรัพยากรชายฝงศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ                 พ.ศ. 2542 
จังหวัดจันทบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

- การจําแนกการใชประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ                                พ.ศ. 2543
จังหวัดจันทบุรีดวยภาพถายดาวเทียม 
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- การประเมินพ้ืนท่ีเลี้ยงกุงทะเลและปาชายเลนภาคตะวันออก                                   พ.ศ. 2543 
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

- การเลี้ยงปลากะพงขาวผสมผสานกับการฟนฟูปาชายเลน                                       พ.ศ. 2543 
- การศึกษาคุณภาพน้ําคลองรําพันเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ํา                 พ.ศ. 2544 

- ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว แหลมเสด็จ    พ.ศ. 2560 

  และคุงวิมาน จังหวัดจันทบุร ี

- การจําแนกและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินศูนยศึกษาการพัฒนา               พ.ศ. 2560 

  อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

2.4 ประสบการณหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

- 

2.5 สถานท่ีทํางาน/ ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
 

ท่ีอยู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รหัสไปรษณีย 22120 โทรศัพท 039-433216-8 โทรสาร 039-4332109  
E-mail prachuab_lee@yahoo.com 
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3. นางกัญญารัตน  สุนทรา (Mrs.Kunyarut  Suntara) 

3.1 ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการประมง     ระดับ ชํานาญการ    

3.2 ประวัติการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2541 ปริญญาตรี ประมง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ม.แมโจ 

 

1.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย 

ลําดับ ช่ือเรื่อง ปท่ีพิมพ สถานภาพ 

1 คุณภาพน้ําปริมาณแบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลง 

น้ําชายฝง จังหวัดสมุทรสงคราม  
2552 หัวหนาโครงการ 

2 การปนเปอนของยาตานจุลชีพในสัตวน้ําเศรษฐกิจ

บริเวณชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม 
2552 หัวหนาโครงการ 

3 ประสิทธิภาพของสาหรายกลวง(Solieria robusta 

(Greville) Kylin) ในการยับยั้งและปองกันเชื้อไวรัสตัว

แดงดวงขาวในกุงกุลาดํา  (Penaeus monodon 

Fabricius, 1798) 

2557 หัวหนาโครงการ 

4 การศึกษาการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยง

ไรน้ําเค็ม (Artemia salina Linnaeus, 1778) และ 

ไรน้ํากรอย (Diaphanosoma sp.) ดวยน้ําหมัก

สารอินทรีย     

2557 หัวหนาโครงการ 

 
 

1.4 ประสบการณหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

เชี่ยวชาญทางดานงานตรวจวิเคราะหทางเคมีและจุลชีวะ ประมาณ 15 ป และงานวิจัยท่ีขยาย
ผลสูเกษตรกร ประมาณ 10 ป 

1.5 สถานท่ีทํางาน/ ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
 

ท่ีอยู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รหัสไปรษณีย 22120 โทรศัพท 039-433216-8 โทรสาร 039-4332109  
E-mail kunyarut2007@yahoo.co.th 
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