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บทคัดยอ 
 

ศึกษาคุณภาพดินอาวคุงกระเบน โดยตรวจคุณภาพดินบริเวณอาวคุงกระเบน (ตั้งแตคลองรับน้ํา

ท้ิง ชายฝงปาชายเลนท่ีระยะ 0 ม., 500 ม.,  1000 ม. ไปจนถึง ปากอาวคุงกระเบน) 3 ครั้งตอป ระหวางป 

พ.ศ. 2555-2557 เพ่ือใหทราบ 1) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน ตั้งแตคลองรับน้ําท้ิงไปจนถึง

ปากอาวคุงกระเบน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการคลองรับน้ําท้ิงในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน 

และหลังขุดลอกเลน 3) เพ่ือศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) ของดัชนีตางๆในดิน

อาวคุงกระเบนกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินพบวาดิน

บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีปริมาณสารอินทรีย (Organic Matter และ BOD5
20) และปริมาณธาตุอาหาร (Total 

nitrogen และ Available phosphorus) สูงกวาบริเวณอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณคลองรับน้ํา

ท้ิงในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และหลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ําท้ิง พบวาคุณภาพดินหลัง

ขุดลอกเลนมีคุณภาพดีข้ึน คือความเปนกรด-ดางของดินสูงข้ึน Total nitrogen, Available phosphorus  

และ BOD5
20 ลดลง อัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) เพ่ิมข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพดินกับ

ระยะทางท่ีหางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวาคุณภาพดินทุกพารามิเตอร 

(ยกเวน pH และ ทรายแปง) มีคาสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง สวน pH และ ทรายแปง มี

คาสัมพันธโดยตรงกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง 
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Abstract 

 
Soil quality in Kung Krabaen Bay was investigated along a transect from the 

discharge canal, 0 m., 500 m. and 1000 m. from mangrove forest coastline and bay gate three 
times a year from 2012 to 2014 in order to 1) compare soil quality at each station in the bay 
from discharge canal to mouth of the bay, 2) compare soil quality in the discharge canal during 
the year before sediment removal, during sediment removal and after sediment removal. And 
3) establish correlation coefficients between soil quality parameters and distance from the 
point of origin. The result of comparing soil quality at each station showed that sediments in 
the discharge canal had the highest amount of organic matter and BOD5

20 and the highest 
amount of nutrients (total nitrogen and available phosphorus). The comparison of soil quality 
during the year between before, during and after sediment removal showed that after 
sediment removal soil quality was better than before sediment removal; pH and carbon-
nitrogen ratio (C/N) increased, total nitrogen, available phosphorus and BOD5

20 decreased. And 
the result of coefficients comparing soil quality and distance from point of discharge showed 
that soil quality parameters (except pH and silt) were directly negative correlated with distance 
but soil pH and silt were directly positive correlated with distance. 

   
Key words:  soil qualities, Kung Krabaen Bay, discharged water, seawater irrigation 
     . 
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ความนํา 
 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทาง
โดยการ สงเสริมพัฒนาอาชีพดานการประมงและการเกษตร เพ่ือใหราษฎรพ่ึงตนเองไดและมีฐานะความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน ตลอดจนอนุรักษและการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน รวมท้ังพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงพัฒนา 
เนื่องจากพ้ืนท่ีชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนเสื่อมโทรมท่ีไมสามารถพัฒนาเปนพ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนได
แลวนอกจากใชเปนพ้ืนท่ีพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงซ่ึงเปนอาชีพท่ีไดรับความสนใจของราษฎรในพ้ืนท่ี 
การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษฏรในพ้ืนท่ีสามารถหารายไดพ่ึงตนเองและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน รวมท้ังมีสวน
ชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯ จึงไดขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาสงวนเสื่อม
โทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพ้ืนท่ีเปน (1) พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน 
728 ไร เพ่ือใหราษฎร 113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พ้ืนท่ีสงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง (2) พ้ืนท่ีอนุรักษปาชายเลนรอบอาว ประมาณ 610 ไร และ (3) พ้ืนท่ีบอสาธิต พ้ืนท่ีปลูกปาชาย
เลนเพ่ือการฟนฟู และพ้ืนท่ีดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 312 ไร (สํานักงาน กปร., 2542) 

ในอดีตการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบน มีคลองน้ําเขา และคลองระบายน้ําท้ิงไหลลงอาว
คุงกระเบนในคลองเดียวกัน ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ํามีแนวโนมเปนไปไดยาก และการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการ
เลี้ยงกุงในอาวคุงกระเบนเพ่ิมข้ึน รวมท้ังระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (intensive culture) ไปจนถึง
เลี้ยงแบบหนาแนนสูง (super-intensive culture) ซ่ึงอาจอยูในระดับเกินความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ (Tookwinas, 1999) ดังนั้น เพ่ือแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ได
จัดตั้งโครงการนํารองระบบชลประทานน้ําเค็มเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงข้ึนในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก 
จํากัด, 2540; กรมประมง, 2542) และเริ่มดําเนินการตั้งแตประมาณกลาง ป พ.ศ. 2542 ซ่ึงระบบชลประทานนี้
ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ํา
ซ่ึงสามารถรับน้ําทะเลไดประมาณ 4,650.00 ลบ.ม. และระบายน้ําสงตอไปดวยเครื่องสูบน้ํากําลังสูงขนาด 200 
แรงมา จํานวน 8 เครื่อง แตละเครื่องระบายน้ําได 1.25 ลบ.ม. /วินาที โดยไหลผานไปตามแนวทอสงน้ํา HPDE 
เสนผาศูนยกลางขนาด 1.00 เมตร จํานวน 2 ทอ ไปยังบอพักน้ําขนาด 3,000 ลบ.ม. เชื่อมตอกับคลองสงน้ําทะเล
ซ่ึงเปนคลองคอนกรีตท่ีมีความยาวประมาณ 8,820 เมตร เขาสูพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนม
ถวงของโลก คลองสงน้ํานี้แบงออกเปน 4 สวน คือ (1)- คลองสงน้ําสายหลัก (สาย M) มีความกวาง 12 เมตร ยาว
ประมาณ 6,620 เมตร สําหรับรับน้ํา และจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนบนของโครงการ (ดานทิศเหนือ) 
(2)- คลองสงน้ําสายกลาง (สาย IR) มีความกวาง 8 เมตร ยาวประมาณ 1,620 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเล
ใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนกลางของโครงการท้ังหมด (ตอนกลางของทิศใต) (3)- คลองสงน้ําสายยอย (สาย IR-IR) มี
ความกวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 580 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีตอนลาง (ดานทิศใต) 
และ (4)- คลองสงน้ําสายซอยแยกออกจากคลองสงน้ําสายใหญซ่ึงเกษตรกรแตละรายจะดําเนินการเอง ในสวน
ของระบบบําบัดน้ําท้ิงของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติท่ีมีอยู เพ่ือบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย 
(1)- บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพ่ือตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําท้ิงโครงการฯ (2)- 
คลองรับน้ําท้ิงอยูบริเวณหลังปาชายเลนซ่ึงมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลนในคลอง
มีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนเพ่ือลดปริมาณแพลงกตอนและเพ่ือให
ตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด 2 แรงมา จํานวน 24 ชุด หลังจาก
นั้นน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนรุักษ 610 ไร และไหลลงสูกลางอาวคุงกระเบนซ่ึงมี
พ้ืนท่ีหญาทะเล 690 ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกจากปากอาวคุงกระเบน (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน   อัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดตั้งจดทะเบียน “กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาว
คุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจาํจังหวัดจันทบุรี 

 จากสภาวการณตั้งแตปลายป พ.ศ. 2544 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทยประสบ
ปญหาดานการผลิต เชน พ้ืนท่ีไมเหมาะสม ปญหาการเลี้ยง การจัดการฟารมไมเหมาะสม พันธุกุงมีคุณภาพไมดี 
เกิดปญหาโรคระบาดกุง และตนทุนการผลิตสูง รวมท้ังปญหาดานการตลาดผลผลิตสวนใหญถึง 95 % สงออกไป
ยังตางประเทศประสบปญหาการตลาดชะลอตัว อันเนื่องมาจากพบสารปฏิชีวนะตกคางในตัวกุงเกินกวามาตรฐาน
กําหนด กรมประมงจึงมีมาตรการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ 
GAP (Good Aquaculture Practice) คือ มีผลผลิตกุงท่ีไดมาจากการเลี้ยงท่ีมาจากระบบและการจัดการ
สุขอนามัยของฟารมท่ีดี เพ่ือใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหกับเกษตรกรรายยอย โดยจุดประสงคหลัก
ของมาตรฐาน คือ ใหทุกฟารมสามารถเขาสูมาตรฐานได และเปนฟารมท่ีมีการเลี้ยงท่ีถูกสุขลักษณะไมมีสารเคมี
หรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง นอกจากนี้ยังเปนพ้ืนฐานไปสูการพัฒนาฟารมท่ีมีศักยภาพใหเขาสูระบบ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ CoC (Code of Conduct) คือ มี
ผลผลิตกุงท่ีไดมาจากการเลี้ยงท่ีมีการจัดการระบบท่ีมีมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ตลอดจนมาจากกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกษตรกรสามารถผลิตกุงท่ีไมมีสาร
ตกคางของยาปฏิชีวนะในกลุมดังกลาว (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ) ซ่ึงศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ ไดรับนโยบายของกรมประมงมาสงเสริมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ประมาณกลางป พ.ศ. 2545 
หลังจากนั้นกลางป พ.ศ. 2548 กรมประมงไดกําหนดมาตรฐาน GAP สัตวน้ําอ่ืนๆ ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู 
หอยเปาฮ้ือ หอยนางรม ปลาทะเล ปูมา และปูทะเล เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตวน้ําขางตนใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพถูกสุขอนามัย (ศูนยประสานงานโครงการ Sea Food Bank, 2548; สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 
2548) นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบนเกือบทุกรายเขา
รวมเลี้ยงสัตวน้ําภายใตมาตรฐาน GAP  

ดังนั้นเพ่ือใหทราบถึงผลของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน
ในอาวคุงกระเบนเปนไปทางดานดีหรือดานลบและเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดการทรัพยากรชายฝงอาว        
คุงกระเบน  
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพดินตั้งแตคลองรับน้ําท้ิงไปจนถึงปากอาวคุงกระเบนระหวางป 2555-2557  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณคลองน้ําท้ิงในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และ   

หลังขุดลอกเลนในคลองน้ําท้ิง 
3. เพ่ือศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) ของคุณภาพดินในดินอาวคุงกระเบนกับ

ระยะทาง (สถานท่ี) 
 

วิธีดําเนินการ 

1. พ้ืนท่ีและระยะเวลาการศึกษา 
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ กันยายน บริเวณอาวคุงกระเบน 

ตั้งแตคลองรับน้ําท้ิง (มี 4 สถานี), บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 เมตร (มี 11 สถานี), บริเวณหางฝงปาชายเลน 
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500 เมตร (มี 5 สถานี), บริเวณหางฝงปาชายเลน 1,000 เมตร (มี 3 สถานี) จนถึง บริเวณปากอาว (มี 1 สถานี) 
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางตามภาพท่ี 1 ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแต มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557 
 

 
ภาพท่ี 1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางดินในอาวคุงกระเบน 

 

2. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพดิน 
เก็บตัวอยางตะกอนดินดวยเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนดินใตทองน้ํา  (Grab Sampler)  แบบ 

Ekman Dredge ขนาด 6 x 6 x 6 นิว้ ตามภาพท่ี 2 ดินท่ีเก็บมาไดนี้แบงการเตรียมดินออกเปน 1) เก็บเปนดิน

เปยกประมาณ 7 กรัม เพ่ือวิเคราะห BOD5
20 ในดิน และ 2) เก็บเปนดินแหง โดยนําไปผึ่งแหงในตูอบท่ีอุณหภูมิ 

45-50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-6 ชั่วโมง คัดเอาเปลือกหอยออก นําตัวอยางดินไปบดเปนเนื้อเดียวกันแลว
รอนผานตะแกรงขนาด 2x2 มิลลิเมตร แลวนําดินท่ีเตรียมไดขางตนมาวิเคราะห ดังนี้ 

ดินเปยกวิเคราะห  
- BOD5

20 (Biological oxygen demand) คือ ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียตองการใชในการยอยสลาย
สารอินทรียในดิน  วิเคราะหโดยวิธี 5 Day BOD Test at 20 oC (APHA, AWWA and WPCF, 1989; ยนต 
และพรพันธ, 2534) และใช Oxygen Meter ยี่หอ YSI รุน Model 51 B  

ดินแหงวิเคราะห 
- pH หรือ กรด-ดางของดิน โดยใช pH meter ยี่หอ HORIBA รุน F-22 (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
- อินทรียคารบอนหรือ OC (Organic carbon), อินทรียวัตถุหรือ OM (Organic matter) ในดินตามวิธี Wet 

Oxidation (Jackson, 1958; Walkley and Black, 1934) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
- PO4

3- (Available Phosphorus) ตามวิธี  Murphy & Riley (ทัศนีย  และคณะ, 2532; Murphy&Riley, 
1962) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

- TN (Total Nitrogen) ตามวิธี  Micro-Kjeldahl method (ทัศนีย  และคณะ, 2532) ดวยเครื่องกลั่น
ไนโตรเจน ยี่หอ VELP รุน UDK (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

- เนื้อดิน (Soil texture) ตามวิธี Hydrometer method (Kilmer and Alexander, 1949; Day, 1965) 
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ภาพท่ี 2 เครื่องเก็บตัวอยางตะกอนดินใตทองน้ํา  (Grab Sampler)  แบบ Ekman Dredge 

 

3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหความแตกตางของคุณภาพดินแตละพารามิเตอรของแตละสถานี (ระยะทาง) และแตละ

ป (เวลา) ดวยวิธีหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation 
Coefficients) ของดัชนีตางๆ ในดินอาวคุงกระเบนกับระยะทาง (สถานท่ี) โดยวิธี Pearson’s Correlation 
Coefficients 
 

4. การจัดการคลองรับน้ําท้ิงในระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 
ขอมูลการจัดการคลองรับน้ําท้ิงระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบนชวงป พ.ศ. 2555-2557 

(ตารางท่ี 1) มีการจัดการแตกตางกันในแตละปนั้น นํามาใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในแตละป 
เพ่ือศึกษาผลของการขุดลอกตะกอนเลนออกจากคลองรับน้ําท้ิง การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 
 

ตารางท่ี 1 การจัดการคลองรับน้ําท้ิง ระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 
จัดการคลองรับน้ําท้ิง 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 (unit) 62,871.70 17,346.00 35,068.10 
กระแสไฟฟาบําบัดน้ํา (บาท) 228,732.55 86,682.92 166,941.90 

 
ผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน ตั้งแตคลองรับน้ําท้ิงไปจนถึง
ปากอาวคุงกระเบน ระหวางป พ.ศ. 2555-2557 ดังนี ้

pH (ความเปนกรด-ดาง) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 2) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี pH ต่ําสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมาคือ
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บริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา pH สูงสุด เม่ือเปรียบเทียบแตละป พบวา ทุก
บริเวณในป พ.ศ. 2555 มี pH ต่ําสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับทุกบริเวณในป พ.ศ. 2556 และ 
2557 

 

ตารางท่ี 2 pH ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 7.2+0.17 a ก 7.3+0.22 a ข 7.3+0.28 a ข 7.3+0.25 a 
0 ม. 7.3+0.40 a ก 7.7+0.38 b ข 7.7+0.26 b ข 7.6+0.36 b 
500 ม. 7.8+0.15 b ก 8.1+0.18 c ข 8.2+0.15 c ข 8.1+0.20 c 
1,000 ม. 7.9+0.05 b ก 8.1+0.08 c ข 8.1+0.23 c ข 8.1+0.19 c 
ปากอาว 7.8+0.06 b ก 8.2+0.11 c ข 8.1+0.10 c ข 8.1+0.15 c 

คามาตรฐาน  pH ของดิน ไมนอยกวา 5.6 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

OM (อินทรียวัตถุ) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 3) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา 

ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี OM สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมาคือบริเวณ 

0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา OM ต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ํา

ท้ิง พบวา ท้ัง 3 ป คา OM มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  บริเวณ 0 ม. ในป พ.ศ. 2555 มี OM สูงสุด 

มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OM พ.ศ. 2556 แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับ OM พ.ศ. 

2557 บริเวณ 500 ม. พบวา ท้ัง 3 ป OM มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 1,000 ม.  ในป พ.ศ. 

2555 มี OM สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OM พ.ศ. 2556 และ 2557 บริเวณ ปากอาว ในป 

พ.ศ. 2555 มี OM สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OM พ.ศ. 2556 แตไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05) กับ OM พ.ศ. 2557 

ตารางท่ี 3 อินทรียวัตถุ (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 4.0+1.75 b 4.8+2.53 c 3.6+1.78 c 4.1+2.12 c 
0 ม. 1.7+1.15 a ข 1.2+0.58 b ก 1.5+0.67 b กข 1.4+0.75 b 
500 ม. 0.6+0.26 a 0.5+0.25 a 0.6+0.36 a 0.6+0.31 a 
1,000 ม. 0.6+0.27 a ข 0.3+0.08 a ก 0.4+0.32 a ก 0.4+0.26 a 
ปากอาว 0.7+0.30 a ข 0.3+0.12 a ก 0.5+0.32 a กข 0.5+0.27 a 

คามาตรฐาน ไมมากกวา 3 %  
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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OC (อินทรียคารบอน) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 4) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี OC สูงสุด มีคาอยางแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมา
คือบริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา OC ต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณ
คลองรับน้ําท้ิง พบวา ท้ัง 3 ป คา OC มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 0 ม. ในป พ.ศ. 2555 มี 
OC สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OC พ.ศ. 2556 แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับ 
OC พ.ศ. 2557 บริเวณ 500 ม. พบวา ท้ัง 3 ป OC มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 1,000 ม. ใน
ป พ.ศ. 2555 มี OC สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OC พ.ศ. 2556 และ 2557 บริเวณ 
ปากอาว ในป พ.ศ. 2555 มี OC สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ OC พ.ศ. 2556 แตไมแตกตาง
กันทางสถิติ (p>0.05) กับ OC พ.ศ. 2557 

 

ตารางท่ี 4 อินทรียคารบอน (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 2.3+1.02 b 2.8+1.47 c 2.1+1.03 c 2.4+1.24 c 
0 ม. 1.0+0.67 a ข 0.7+0.33 b ก 0.9+0.39 b กข 0.8+0.44 b 
500 ม. 0.4+0.15 a 0.3+0.14 a 0.3+0.21 a 0.3+0.18 a 
1,000 ม. 0.4+0.16 a ข 0.2+0.04 a ก 0.2+0.19 a ก 0.2+0.15 a 
ปากอาว 0.4+0.18 a ข 0.2+0.07 a ก 0.3+0.18 a กข 0.3+0.16 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

TN (ไนโตรเจนรวม) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 5) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา 

ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี TN สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมาคือบริเวณ 

0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา TN ต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ํา

ท้ิง พบวา ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 มี TN สูงกวา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ TN พ.ศ. 2557 

บริเวณ 0 ม. ในป พ.ศ. 2555 มี TN สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ TN พ.ศ. 2556 และ 2557 

บริเวณ 500 ม. และ 1,000 ม.  พบวาท้ัง 3 ป TN มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ ปากอาว ในป 

พ.ศ. 2557 มี TN สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ TN พ.ศ. 2556 แตไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05) กับ TN พ.ศ. 2555 
 

ตารางท่ี 5 TN (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 0.137+0.0464 b ข 0.157+0.0700 b ข 0.076+0.0488 c ก 0.116+0.0682 c 
0 ม. 0.040+0.0241 a ข 0.034+0.0154 a ก 0.030+0.0134 b ก 0.033+0.0165 b 
500 ม. 0.017+0.0053 a 0.019+0.0137 a 0.016+0.0118 a 0.017+0.0119 a 
1,000 ม. 0.014+0.0052 a 0.015+0.0038 a 0.013+0.0069 a 0.014+0.0056 a 
ปากอาว 0.021+0.0093 a กข 0.014+0.0040 a ก 0.023+0.0057 ab ข 0.019+0.0069 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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C/N (สัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 6) เม่ือเปรียบเทียบตาม

ระยะทางพบวา ดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 500 ม. มี C/N สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ

บริเวณ 1,000 ม. และ ปากอาว แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองรับน้ําท้ิง และ บริเวณ

หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําท้ิง พบวา ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 

มี C/N ต่ํากวา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ C/N พ.ศ. 2557 สวนบรเิวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 

500 ม. 1,000 ม. และ  บริเวณ ปากอาวพบวาท้ัง 3 ป C/N มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
 

ตารางท่ี 6 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 16.4+3.59 ก 17.3+3.93 ก 33.2+17.27 ab ข 24.7+14.59 ab 
0 ม. 29.0+20.26 37.5+71.54 31.6+16.90 ab 33.4+45.91 ab 
500 ม. 21.5+7.75 41.9+65.38 49.7+77.40 b 42.3+66.68 b 
1,000 ม. 25.7+7.78 13.7+3.88 24.8+35.43 a 20.5+24.46 a 
ปากอาว 19.8+4.50 14.7+5.26 14.7+15.15 a 15.5+10.60 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

PO4
3- (Available phosphorus) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 7) เม่ือเปรียบเทียบตาม

ระยะทางพบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี PO4
3- สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ 

สวนบริเวณ 0 ม.  500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมี PO4
3- ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบ

แตละป บริเวณคลองรับน้ําท้ิง และ บริเวณ 0 ม. พบวา ในป พ.ศ. 2555 มี PO4
3- สูงสุด มีคาแตกตางกันทาง

สถิติ (p<0.05) กับปอ่ืนๆ รองลงมาคือ ป พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2556 มี PO4
3- ต่ําสุด บริเวณ 500 ม.  

1,000 ม. และ ปากอาวในป พ.ศ. 2555 มี PO4
3- สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ PO4

3- พ.ศ. 

2556 และ 2557 

ตารางท่ี 7 PO4
3- (mg/kg ดินแหง) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองรับน้ําท้ิง 91.9+16.30 b ค 58.0+3.90 c ก 64.8+8.56 b ข 66.5+14.52 b 
0 ม. 69.0+11.26 a ค 50.8+3.94 a ก 56.8+10.40 a ข 56.5+10.60 a 
500 ม. 73.4+7.61 a ข 54.9+9.58 bc ก 56.4+3.83 a ก 58.4+9.56 a 
1,000 ม. 72.9+7.84 a ข 53.8+6.38 ab ก 55.7+3.28 a ก 57.5+8.49 a 
ปากอาว 74.4+12.94 a ข 52.9+6.51 ab ก 59.6+3.50 a ก 59.1+9.57 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

BOD5
20 (ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย) ของดินในอาวคุง

กระเบน (ตารางท่ี 8) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี BOD5
20 สูงสุด มีคา
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แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมาคือบริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และ

ปากอาวมีคา BOD5
20 ต่ําสุด เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําท้ิง พบวา ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 

มี BOD5
20 สูงกวา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ BOD5

20 พ.ศ. 2557 บริเวณ 0 ม. และ 500 ม. 

พบวาท้ัง 3 ป BOD5
20 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 1,000 ม. พบวา ในป พ.ศ. 2556 มี 

BOD5
20 สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ BOD5

20 พ.ศ. 2555 และ 2557 บริเวณ ปากอาว พบวา

ท้ัง 3 ป BOD5
20 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

ตารางท่ี 8 BOD5
20 (mg/g ดินแหง) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 

สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
คลองรับน้ําท้ิง 3.1+1.40 b ข 3.5+1.51 c ข 2.1+1.09 c ก 2.8+1.45 c 
0 ม. 1.1+0.68 a 0.9+0.39 b 0.9+0.37 b 0.9+0.44 b 
500 ม. 0.4+0.17 a 0.5+0.41 ab 0.5+0.22 a 0.5+0.31 a 
1,000 ม. 0.3+0.13 a ก 0.5+0.18 a ข 0.3+0.12 a ก 0.4+0.16 a 
ปากอาว 0.4+0.06 a 0.5+0.19 ab 0.4+0.16 a 0.4+0.16 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ดินเหนียว (Clay) ในองคประกอบเนื้อดิน (soil texture) อาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 9) เม่ือ

เปรียบเทียบตามระยะทางพบวา เนื้อดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีดินเหนียวสูงสุดมีคาแตกตางกันทางสถิติ 

(p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ สวนบริเวณ 0 ม.  500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีดินเหนียวไมแตกตางกันทางสถิติ 

(p>0.05) เม่ือเปรียบเทียบแตละป พบวาทุกบริเวณในแตละปมีดินเหนียวไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)  
 

ตารางท่ี 9 ดินเหนียว (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 6.7+3.77 b 8.2+3.90 b 8.3+3.48 b 8.0+3.68 b 
0 ม. 4.1+2.00 a 4.6+2.64 a 4.1+2.35 a 4.3+2.42 a 
500 ม. 4.0+1.69 a 3.5+2.36 a 4.2+2.33 a 3.9+2.26 a 
1,000 ม. 4.1+1.54 a 3.4+2.60 a 4.1+2.40 a 3.8+2.37 a 
ปากอาว 2.4+1.08 a 4.2+2.33 a 3.5+2.24 a 3.6+2.15 a 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ทรายแปง (Silt) ในองคประกอบเนื้อดิน (soil texture) อาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 10) เม่ือ

เปรียบเทียบตามระยะทางพบวา เนื้อดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีทรายแปงสูงสุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) 

กับบริเวณอ่ืนๆ สวนบริเวณ 0 ม.  500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีทรายแปงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)   

เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําท้ิง 0 ม.  500 ม. และ 1,000 ม. พบวาในแตละปมีทรายแปงไม
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แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณปากอาว พบวาในป พ.ศ. 2555 และ 2557 มีทรายแปงมากกวาแตกตาง

กันทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณทรายแปงในป พ.ศ. 2556 
 

ตารางท่ี 10 ทรายแปง (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 38.1+12.66 33.1+10.18 b 32.0+10.54 ab 33.4+10.82 b 
0 ม. 26.6+14.36 25.7+14.05 ab 26.4+13.55 a 26.2+13.81 a 
500 ม. 36.5+12.56 33.2+11.60 b 35.0+12.89 bc 34.5+12.27 b 
1,000 ม. 39.4+10.28 40.8+6.74 c 41.8+8.06 c 41.0+7.83 c 
ปากอาว 33.3+6.13ข 24.8+6.88 a ก 48.8+1.37 d ข 36.9+12.40 bc 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

ทราย (Sand) ในองคประกอบเนื้อดิน (soil texture) อาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 11) เ ม่ือ

เปรียบเทียบตามระยะทางพบวา เนื้อดินบริเวณ 0 ม. มีทรายสูงสุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณ

อ่ืนๆ รองลงมาคือบริเวณ 500 ม. มีทรายมากกวาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณ 0 ม. และ    1,000 

ม. แตมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองรับน้ําท้ิง และปากอาว สวนบริเวณ   1,000 ม. 

คลองรับน้ําท้ิง และปากอาว มีปริมาณทรายต่ําสุดตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําท้ิง 0 

ม. 500 ม. และ 1,000 ม. พบวามีปริมาณทรายไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณปากอาว พบวา ในป 

พ.ศ. 2555 และ 2556 มีปริมาณทรายมากกวาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณทรายในป พ.ศ. 

2557 

ตารางท่ี 11 ทราย (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557 
สถานท่ี 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

คลองรับน้ําท้ิง 55.2+12.59 58.7+11.75 a 59.7+12.04 b 58.6+11.96 ab 
0 ม. 69.2+14.76 69.7+14.59b 69.5+14.11 c 69.6+14.32 c 
500 ม. 59.5+12.61 63.3+12.44 ab 60.8+13.09 b 61.6+12.72 b 
1,000 ม. 56.5+9.10 55.7+7.62 a 54.1+7.18 ab 55.1+7.58 a 
ปากอาว 64.2+7.17 ข 71.0+8.05 b ข 47.6+2.68 a ก 59.5+12.59 ab 
หมายเหต ุ  
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)                      
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

  
จากคาสหสัมพันธแบบ Pearson พบวา pH (ความเปนกรด-ดาง) และปริมาณทรายแปง (silt) มี

ความสัมพันธโดยตรงกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) คือเม่ือระยะทางหางจากแหลงเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 
คา pH ของดิน และปริมาณทรายแปงเพ่ิมข้ึน   โดย pH ของดินมีคาความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 
(p<0.01) โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.636 สวนปริมาณทรายแปงมีคาความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (p<0.01) โดยมีคาความสัมพันธเทากับ 0.248 สําหรับปริมาณ OC (อินทรียคารบอน), OM (อินทรียวัตถุ) 
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TN (ไนโตรเจนรวม), C/N (อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน), PO4

3- (ฟอสเฟต), BOD5
20 (ความตองการ

ออกซิเจนทางชีวเคมี), ปริมาณดินเหนียว (clay) และ ทราย (sand) มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจาก
แหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) คือเม่ือระยะทางหางจากแหลงเลี้ยงเพ่ิมข้ึน ปริมาณ OC, OM, TN, PO4

3-, 
BOD5

20, ดินเหนียว และทรายมีปริมาณลดลงโดยมีระดับความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
ซ่ึงมีคาความสัมพันธเทากับ -0.630, -0.630, -0.570, -0.128, -0.604, -0.348 และ -0.165 ตามลําดับ สวน 
C/N มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ซ่ึงมีคาความสัมพันธเทากับ -0.029 (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีตางๆในดินอาวคุงกระเบน โดยวิธี Pearson ในชวงป พ.ศ. 2555-
2557 

 Station pH OC OM TN C:N PO4
3- BOD5

20 Clay Silt Sand 
Station 1 0.636** -0.630** -0.630** -0.570** -0.029 -0.128** -0.604** -0.348** 0.248** -0.165** 

pH 0.636** 1 -0.572** -0.572** -0.464** -0.058 -0.233** -0.516** -0.274** 0.179** -0.114* 
OC -0.630** -0.572** 1 1.000** 0.886** -0.003 0.308** 0.851** 0.442** 0.063 -0.155** 
OM -0.630** -0.572** 1.000** 1 0.886** -0.003 0.308** 0.851** 0.443** 0.063 -0.155** 
TN -0.570** -0.464** 0.886** 0.886** 1 -0.182** 0.279** 0.869** 0.491** 0.093 -0.193** 
C:N -0.029 -0.058 -0.003 -0.003 -0.182** 1 -0.028 -0.042 -0.140** -0.124* 0.150** 

PO4
3- -0.128** -0.233** 0.308** 0.308** 0.279** -0.028 1 0.275** 0.064 0.249** -0.253** 

BOD5
20 -0.604** -0.516** 0.851** 0.851** 0.869** -0.042 0.275** 1 0.423** -0.020 -0.071 

Clay -0.348** -0.274** 0.442** 0.443** 0.491** -0.140** 0.064 0.423** 1 0.067 -0.278** 
Silt 0.248** 0.179** 0.063 0.063 0.093** -0.124* 0.249** -0.020 0.067 1 -0.977** 

Sand -0.165** -0.114* -0.155** -0.155** -0.193** 0.150** -0.253** -0.071 -0.278** -0.977** 1 

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

 
วิจารณผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน ระหวางป พ.ศ. 2555-2557  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจาก 
น้ําท้ิงของการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม พบวาคุณภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

pH ของดินมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเคมีและชีวเคมีของดิน เชน pH ของดินมี
ความสัมพันธแบบผกผันกันกับคา OM (ชนินทร และคณะ, 2544) pH ของดินท่ีเหมาะสมควรมีคาไมนอยกวา 
5.6  จากการศึกษา pH ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 2) พบวามีคาอยูในเกณฑปกติ เม่ือเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง pH ของดิน กับ ระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) พบวามีความสัมพันธ
เชิงบวก คือเม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึน คา pH ของดินเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 12) คือ ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากน้ําท้ิงเปนลําดับแรกมีคา pH ต่ําสุด รองลงมาคือบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. สวน บริเวณ 
500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา pH สูงสุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร (2540); Tookwinas 
(2001); มะลิ และ คณะ (2545) ท้ังในชวงกอนและหลังการมีระบบชลประทานน้ําเค็ม  

OM (ปริมาณอินทรียวัตถุ) และ OC (อินทรียคารบอน) ในดิน มีอิทธิพลตอขบวนการเกือบ
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนดานฟสิกส เคมี และชีวะในดิน ซ่ึงมีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน (ชัยฤกษ, 2536) โดย ชัย
ฤกษ (2536) ไดจัดระดับสารอินทรียของดินโดยท่ัวไปออกเปนกลุมๆ (ตารางท่ี 13) เม่ือเปรียบเทียบกับ OM ใน
อาวคุงกระเบน พบวา บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี OM (4.1+2.12) สูง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. มี OM 
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(1.4+0.75) คอนขางต่ํา บริเวณหางฝงปาชายเลน 500 ม. มี OM (0.6+0.31) ต่ํา บริเวณหางฝงปาชายเลน 
1,000 ม. มี OM (0.4+0.26) ต่ํา และ บริเวณปากอาว มี OM (0.5+0.27) ต่ํา แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของน้ําท้ิง
จากการเลี้ยงสัตวน้ํามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ OM  ในดินคลองรับน้ําท้ิงแตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง OM 
ในดินบริเวณฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และ บริเวณปากอาว จากตารางท่ี 3 และ 4 พบวาปริมาณ 
OM ของดินในอาวคุงกระเบน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 1.52+1.59 เปอรเซ็นตของน้ําหนักดินแหง และพบวา
บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีคาเฉลี่ย OM มากกวา 3 % สวน OC ของดินในอาวคุงกระเบน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง 
0.884+0.925 เปอรเซ็นตของน้ําหนักดินแหง เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง พบวา บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีคา 
OM และ OC มากท่ีสุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ รองลงมาคือบริเวณหางจากชายฝงปา
ชายเลน 0 ม. มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอ่ืนๆ สวนบริเวณหางจากชายฝงปาชายเลน 500 
ม. 1,000 ม. และ บริเวณปากอาวมีคาตํ่าสุด ซ่ึงสอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธแบบ Pearson 
ระหวางคา OM และ OC ของดินกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) พบวามีคาความสัมพันธผกผัน
กับระยะทาง (ตารางท่ี 12) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); 
Tookwinas (2001) ซ่ึง พบวาปริมาณ OM และ OC ของดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีคาสูงสุดและลดลงเม่ือ
ระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึน   เม่ือเปรียบเทียบ OM และ OC แตละปบริเวณคลองรับน้ําท้ิง (บริเวณ
คลองรับน้ําท้ิง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556 ระหวางขุดลอกเลนและ
ไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่องเติมอากาศ) พบวา ท้ัง 3 ป  OC และ 
OM มีคาไมแตกตางกัน (p>0.05) แตมีแนวโนมชี้ใหเห็นวาในป พ.ศ. 2557 OC และ OM มีคาลดลง ซ่ึง
ชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําท้ิงโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให OC และ OM ในคลองรับน้ําท้ิงมี
คาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําท้ิงไมไดมีผลให OC และ OM ของดินลดลง สวนบริเวณ 
บริเวณ 0 ม. 1000 ม. และปากอาว พบวา OC และ OM ในป พ.ศ. 2555 มี OC และ OM สูงสุด และบริเวณ 
500 ม. พบวาท้ัง 3 ป มี OC และ OM ไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง OC และ OM ในอาว
คุงกระเบน นอกจากอิทธิพลจากน้ําท้ิงแลวยังเกิดจากความรุนแรงของคลื่นลมพายุสภาพอากาศท่ีแตกตางกัน
ในแตละปในการพัดพาตะกอนจากนอกปากอาวในรองน้ําลึกเขาสูภายในอาวคุงกระเบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ตารางท่ี 13 ระดับสารอินทรียของดินโดยท่ัวไป  
ระดับสารอินทรียของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%) 

ต่ํามาก < 0.5 
ต่ํา 0.5 – 1.0 

คอนขางต่ํา 1.0 – 1.5 
ปานกลาง 1.5 – 2.5 
คอนขางสูง 2.5 – 3.5 

สูง 3.5 – 4.5 
สูงมาก > 4.5 

ท่ีมา: ชัยฤกษ (2536) 
 
TN ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางท่ี 5) เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง พบวา ดินบริเวณคลอง

รับน้ําท้ิงซ่ึงไดรับอิทธิพลจากน้ําท้ิงเปนลําดับแรก จึงมีคา TN สูงสุด รองลงมาคือบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 
0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา TN ต่ําสุด ซ่ึงสอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธ
แบบ Pearson ระหวางคา TN ของดินกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) พบวามีคาความสัมพันธ
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ผกผันกับระยะทาง (ตารางท่ี 12) ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ OM และ OC ของดินในอาวคุงกระเบน 
รวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซ่ึง พบวา 
TN บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมีคาสูงสุดและลดลงเม่ือระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ TN แตละปบริเวณคลองรับน้ําท้ิง (บริเวณคลองรับน้ําท้ิง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอก
เลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556 ระหวางขุดลอกเลนและไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 
หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่องเติมอากาศ) พบวา TN ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 มีคาสูงกวา ป พ.ศ. 2557 ซ่ึง
ชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําท้ิงโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให TN ในคลองรับน้ําท้ิงมีคาลดลง 
และการมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําท้ิงไมไดมีผลให TN ของดินลดลง สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน  
0 ม. พบวา TN ในป พ.ศ. 2555 มี TN สูงสุด และบริเวณ 500 ม. 1000 ม. พบวาท้ัง 3 ป มี TN ไมแตกตางกัน 
สวนบริเวณปากอาว พบวาในปพ.ศ. 2557 มี TN สูงกวาป พ.ศ. 2556 แตมี TN ไมแตกตางกับป พ.ศ. 2555 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง TN ในอาวคุงกระเบน นอกจากอิทธิพลจากน้ําท้ิงแลวยังเกิดจากความ
รุนแรงของคลื่นลมพายุสภาพอากาศท่ีแตกตางกันในแตละป ซ่ึงพัดพาตะกอนจากนอกปากอาวในรองน้ําลึกเขา
สูภายในอาวคุงกระเบน ทําใหแตละป คา TN บริเวณปากอาว และในอาวมีคาเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากคา 
TN บริวณคลองรับน้ําท้ิง สอดคลองกับการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ําบริเวณปากอาว     คุง
กระเบน ในป พ.ศ. 2557 และ 2556 มีปริมาณสูงกวา ป พ.ศ. 2555 ตามลําดับ (เพ็ญแข และคณะ, 2560) 
และสอดคลองกับการศึกษาปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบนของ ประจวบ และเพ็ญแข (2561) 

สุนทรี (2554) อางตาม Brady and Well (1999) และ Singer and Munns (2002) ไดอธิบาย
วาสัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดท่ีแสดงอัตราการยอยสลาย
อินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย หากเซลลของจุลินทรียมีคา C/N เทากับ 8/1 หมายความวาประกอบดวยปริมาณ
คารบอน 8 สวน ตอไนโตรเจน 1 สวน เนื่องจากเซลลจุลินทรียใชสารประกอบคารบอนท่ีไดจากการยอยสลาย
ในการสรางเปนองคประกอบของเซลลเพียง 1/3 ของท้ังหมด ปริมาณคารบอนอีก 2/3 จะถูกยอยสลายเปน
แกสในกระบวนการหายใจ ดังนั้น อาหารท่ีจุลินทรียใชไดจึงควรมี C/N อยูท่ีประมาณ 24/1 หาก C/N ของ
อินทรียวัตถุท่ีใสในดินมีคาสูงกวาประมาณ 24/1 จุลินทรียจะตองดูดใชไนโตรเจนสวนท่ีไมเพียงพอจากดินรอบ
ขาง ดังนั้นจึงเกิดแนวทางปฏิบัติวาใหใชระดับของ C/N ของอินทรียวัตถุท่ีไมสูงกวาประมาณ 20 เปนดัชนีคาด
เดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุ แสดงวา C/N ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ดินนั้นมีการ
ยอยสลายสูง แตถา C/N มากกวา 20 ดินนั้นมีการยอยสลายต่ํา จากผลการศึกษา C/N ของดินในอาวคุง
กระเบน ป พ.ศ. 2555 และ2556 (กอนขุดลอกเลนและระหวางขุดลอกเลนในคลองรับน้ําท้ิง) ตั้งแตบริเวณ
คลองรับน้ําท้ิงไปจนถึงปากอาว มี C/N ไมแตกตางกัน คือดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิง และปากอาวมีการยอย
สลายสูง   แตดินในป พ.ศ. 2557 (หลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ําท้ิง) พบวาดินบริเวณ คลองรับน้ําท้ิง บริเวณ
หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. และ500 ม. มี C/N ดินสูงกวาดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 1000 ม. และ 
ปากอาว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการขุดลอกเลนออกจากคลองรับน้ําท้ิงชวยให C/N สูงข้ึน คือดินมีการยอยสลาย
ต่ําลง โดย C/N บริเวณคลองรับน้ําท้ิง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1,000 ม. และ บริเวณปากอาว 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.7, 33.4, 42.3, 20.5 และ 15.5 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบการลดลงของ C/N ตาม
ระยะทางโดยหาคาความสัมพันธแบบ Pearson พบวา C/N มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอย
น้ําท้ิง (สถานท่ี) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาอัตราการยอยสลายท่ีเพ่ิมข้ึนของคา C/N 
ไมไดมาจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวเทานั้นแตไดรับอิทธิพลจากตะกอนนอกอาวเนื่องจาก
ตะกอนปากอาวมีคา C/N สูงกวาบริเวณกลางอาว ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของชนินทร (2540); มะลิ และ
คณะ (2545); Tookwinas (2001) 
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ปริมาณ PO4
3- ของดินในอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง 

พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงซ่ึงไดรับอิทธิพลจากน้ําท้ิงจากการเลี้ยงสัตวน้ําเปนลําดับแรก จึงมีคา PO4
3- 

สูงสุด สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา PO4
3- ลดลงตามลําดับ ซ่ึง

สอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธแบบ Pearson ระหวางคา PO4
3- ของดินกับระยะทางจากแหลง

ปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) พบวามีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง (ตารางท่ี 12) รวมท้ังสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซ่ึง พบวา PO4

3- บริเวณคลองรับ
น้ําท้ิงมีคาสูงสุดและลดลงเม่ือระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงหางไกลมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ PO4

3- 
แตละปบริเวณคลองรับน้ําท้ิง (บริเวณคลองรับน้ําท้ิง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ,  
ป พ.ศ. 2556 ระหวางขุดลอกเลนและไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่อง
เติมอากาศ) พบวา PO4

3- ในป พ.ศ. 2555 มีคาสูงกวา ป พ.ศ. 2556 และ 2557 ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการจัดการคลอง
รับน้ําท้ิงโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให PO4

3- ในคลองรับน้ําท้ิงมีคาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศ
ในคลองรับน้ําท้ิงไมไดมีผลให PO4

3- ของดินลดลง สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. บริเวณ 500 ม. 
1000 ม. และ บริเวณปากอาว พบวา ป พ.ศ. 2555 ดินมีปริมาณ PO4

3- สูงกวา ดินในป พ.ศ. 2556 และ 2557  
 คา BOD5

20 ของดินในอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 เม่ือเปรียบเทียบตามระยะทาง 
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงซ่ึงไดรับอิทธิพลจากน้ําท้ิงเปนลําดับแรก จึงมีคา BOD5

20- สูงสุด สวนบริเวณ
หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา PO4

3- ลดลงตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการ
เปรียบเทียบคาสหสัมพันธแบบ Pearson ระหวางคา BOD5

20-- ของดินกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง 
(สถานท่ี) พบวามีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง (ตารางท่ี 12) รวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซ่ึง พบวา BOD5

20- บริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี
คาสูงสุดและลดลงเม่ือระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิงเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบปริมาณ BOD5

20- แตละปบริเวณ
คลองรับน้ําท้ิง (บริเวณคลองรับน้ําท้ิง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556 
ระหวางขุดลอกเลนและไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่องเติมอากาศ) 
พบวา BOD5

20- ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 มีคาสูงกวา ป พ.ศ. 2557 ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําท้ิง
โดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให BOD5

20- ในคลองรับน้ําท้ิงมีคาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศใน
คลองรับน้ําท้ิงไมมีผลให BOD5

20- ของดินลดลง 
 องคประกอบเนื้อดินอาวคุงกระเบน ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย (ตารางท่ี 9, 10 และ 11) 

เม่ือเทียบกับตารางมาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (ภาพท่ี 3) พบวา  
 

- คลองรับน้ําท้ิงมี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 8.0 % 33.4% และ 58.6 % ตามลําดับ จัดเปน     Sandy-
Loam 

- 0 ม. มี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 4.3 % 26.2 % และ 69.6 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam 
- 500 ม. มี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 3.9 % 34.5 % และ 61.6 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam 
- 1000 ม. มี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 3.8 % 41.0 % และ 55.1 % ตามลําดับ จัดเปน         Sandy-

Loam 
- ปากอาว มี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 3.6 % 36.9 % และ 59.5 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam 
 

เม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อดินในบอเลี้ยงกุงมี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 10.0+4.3 % 33.3+13.8% และ 
56.7+4.2 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam (Tookwinas, 2001) ซ่ึงจัดเปนเนื้อดินในกลุมเดียวกับเนื้อดิน
บริเวณคลองรับน้ําท้ิง และในอาวคุงกระเบน เม่ือเปรียบเทียบดินเหนียวในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 
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2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลองรับน้ําท้ิง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. มี
คาเฉลี่ยดินเหนียว เทากับ 6.88 %, 6.93 %, 4.50 และ 0.62 % ตามลําดับ พบวาดินเหนียวป พ.ศ. 2555-
2557 บริเวณคลองรับน้ําท้ิง มีคาเพ่ิมข้ึนจากป 2537 แตบริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ 
1000 ม. มีดินเหนียวลดลงจากป พ.ศ. 2537 เม่ือเปรียบเทียบทรายแปงในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 
2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลองรับน้ําท้ิง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. มี
คาเฉลี่ยทรายแปง เทากับ 23.44 %, 16.90 %, 13.38 และ 9.38 % ตามลําดับ พบวาทรายแปงป พ.ศ. 2555-
2557 บริเวณคลองรับน้ําท้ิง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ 1000 ม. มีทรายแปง เพ่ิมข้ึน
จากป 2537 เม่ือเปรียบเทียบทรายในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลอง
รับน้ําท้ิง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. มีคาเฉลี่ยทราย เทากับ 69.69 %, 76.03 %, 
82.13 และ 90.00 % ตามลําดับ พบวาทรายป พ.ศ. 2555-2557 บริเวณคลองรับน้ําท้ิง บริเวณหางฝง   ปา
ชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ 1000 ม. มีทรายลดลงจากป 2537 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของน้ําท้ิงจาก
การเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน มีผลตอการเพ่ิมข้ึนของ ดินเหนียว และทรายแปงในดินบริเวณคลองรับน้ํา
ท้ิง สอดคลองกับคาสหสัมพันธแบบ Pearson เปรียบเทียบระหวางคาเปอรเซ็นต ดินเหนียว และ ทราย      ดิน
อาวคุงกระเบนกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําท้ิง (สถานท่ี) พบวามีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง สวน
ทรายแปง พบวามีคาความสัมพันธเชิงบวกกับระยะทาง (ตารางท่ี 12) เม่ือเปรียบเทียบเปอรเซ็นต     ทราย
แปง และ ทราย ในแตละป (ตารางท่ี 10 และ 11) พบวา บริเวณปากอาวคุงกระเบนมีเปอรเซ็นต     ทรายแปง 
และ ทราย แตกตางกันในแตละป สวนบริเวณ ตั้งแตคลองรับน้ําท้ิง ไปจนถึงบริเวณหางจากฝง    ปาชายเลน 0 
ม. 500 ม. และ1000 ม. มีเปอรเซ็นตทรายแปง และทรายไมแตกตางกันในแตละป แสดงใหเห็นวาการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของทรายแปง และ ทราย บริเวณปากอาวแตละปไดรับอิทธิพลของคลื่นลมมากกวาอิทธิพลจากน้ํา
ท้ิง 

 
ภาพท่ี 3 ตารางมาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (บุญชม และคณะ, 2526) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลคุณภาพดินในคลองรับน้ําท้ิงและในอาวคุงกระเบน พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงมี pH 
ต่ํา (แตอยูในเกณฑปกติ) สวนปริมาณสารอินทรีย (OM, OC และ BOD5

20)  และ ปริมาณธาตุอาหาร (TN และ 
PO4

3-) มีคาคอนขางสูง แตเม่ือพิจารณาคุณภาพดินตามระยะทางจากแหลงรับน้ําท้ิง (คลองรับน้ําท้ิง) ไปจนถึง
ปากอาว พบวา เม่ือระยะทางเพ่ิมข้ึนดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม.  500 ม. และ 1,000 ม. มี pH 
เพ่ิมข้ึน ปริมาณสารอินทรีย  และ ปริมาณธาตุอาหาร ลดลงตามระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ แสดงใหเห็นวา
การจัดตั้งระบบชลประทานน้ําเค็มโดยมีคลองสงน้ําดีแยกออกมาจากคลองรับน้ําท้ิง และมีการสงเสริมการเลี้ยง
สัตวน้ําภายใตมาตรฐาน GAP (การเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทาง Good Aquaculture Practice)  มีสวนชวย
ใหมีการจัดการบําบัดน้ําท้ิงและตะกอนในคลองรับน้ําท้ิงไดดีข้ึน รวมท้ังปาชายเลนชวยในการตกตะกอนของน้ํา
ท้ิงจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน ทําใหลดการแพรกระจายของตะกอนสารอินทรียจากน้ําท้ิง
ไปสูอาวคุงกระเบน ถึงแมวาในป 2555-2557 มีคาเฉลี่ย ทราย 62.1+11.54 % ลดลงจาก ป พ.ศ. 2537 ซ่ึงมี
คาเฉลี่ย ทราย 79.46+8.67 %  แตเนื้อดินก็ยังจัดอยูในกลุม Sandy-Loam ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเนื้อดินยังมี
คุณสมบัติใหน้ํามีการเปลี่ยนถายเทไดดี รวมท้ังในคลองรับน้ําท้ิงไดรับอิทธิพลการข้ึนลงของน้ําทําใหดินในชวง
น้ําลงไดสัมผัสอากาศเกิดขบวนการ oxidation การยอยสลายสารอินทรียไปเปนสารอนินทรีย ทําใหดินไดรับ
การบําบัดอยูในเกณฑปกติ และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพดินกอนขุดลอกตะกอน (ป พ.ศ. 2555 และ 2556) 
กับหลังขุดลอกตะกอน (ป พ.ศ. 2557) ในคลองรับน้ําท้ิง พบวา คุณภาพดินหลังขุดลอกตะกอนมีคุณภาพดีข้ึน 
คือคา pH สูงข้ึน คา TN, PO4

3- และ BOD5 ลดลง คา C/N เพ่ิมข้ึน และจากการเปรียบเทียบคุณภาพดินใน
คลองรับน้ําท้ิงในชวงท่ีมีเครื่องเติมอากาศ (ป พ.ศ. 2555) กับปท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ (ป พ.ศ. 2556 และ 
พ.ศ. 2557) พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําท้ิงในแตละปมีคุณภาพไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการมีหรือไมมี
เครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําท้ิงไมมีผลทําใหคุณภาพดินแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาคุณภาพดินในคลองรับน้ําท้ิงในชวงท่ีไมมีเครื่องเติมอากาศ ใหนานข้ึนอีก 2-3 ป เพราะเม่ือ
พิจารณาคาใชจายคาใชไฟฟากับการมีเครื่องบําบัดน้ํา (ตารางท่ี 1) พบวา ชวงท่ีไมมีการใชเครื่องเติมอากาศ
สามารถลดคาใชไฟฟาประมาณ 6,469 unit/เดือน หรือ 29,030 บาท/เดือน และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
ดินยังไมสามารถชี้ใหเห็นชัดวามีความจําเปนหรือไมท่ีตองติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําท้ิง 

2. เนื่องจากวิธีการวิเคราะห Available phosphorus ในดินอาวคุงกระเบน ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 
2557 เปนวิธีการเดียวกัน คือ ใชสารละลายกรดสกัด Available phosphorus ในดิน ทําใหปริมาณ PO4

3- 

ท่ีวิเคราะหได ตามตารางท่ี 6 มีคาสูงกวา วิธีการวิเคราะหดินโดยสารละลาย NaCl ละลาย Available 
phosphorus ในดิน ตามวิธีของ Chuan and Sugahara (1984) ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบ PO4

3-  

ในดินกับแหลงน้ําอ่ืนท่ีสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงดําเนินการวิจัย  
3. ระดับ C/N เปนดรรชนีคาดเดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุ C/N ต่ํากวาหรือ

เทากับ 20 ดินนั้นมีการยอยสลายสูง แตถา C/N มากกวา 20 ดินนั้นมีการยอยสลายตํ่า (สุนทรี, 2554) แต
การวิเคราะหหา TN จําเปนตองใชเครื่องกลั่นไนโตรเจนท่ีมีราคาแพง และตองใชกรดเขมขน และดางในการ
ยอย ทําใหเกิดมลพิษในหองปฏิบัติการเคมี รวมท้ังเครื่องกลั่นในโตรเจนเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วเนื่องจาก
กรดกัดกรอนและชํารุด ดังนั้นการหา N ในดิน ในรูป ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย และไนโตรเจนรวม จาก
การสกัด N ท่ีละลายน้ําจากดินตามวิธีของ Chuan and Sugahara (1984) จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ี
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จะตองนํามาใชศึกษาเพ่ือใหสามารถทราบปริมาณ ไนโตรเจนท่ีละลายน้ําไดในดิน และนํามาใชหาคาดรรชนี
คาดเดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุในดิน 

 
คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบพระคุณประธานและ
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานวิชาการโครงการศูนยศึกษาฯ สํานักงาน กปร. ท่ีใหคําแนะนําในการ
ดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผอ.ทวี  จินดามัยกุล ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานเม่ือครั้งท่ีทานดํารงตําแหนง
เปน ผอ.ศูนยศึกษาฯ อาวคุงกระเบนฯ ขอขอบพระคุณ ดร.สิริ เอกมหาราช (อดีต ผอ.ศูนยศึกษาฯ อาว       คุง
กระเบนฯ และเปนคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานวิชาการโครงการศูนยศึกษาฯ สํานักงาน กปร.) ท่ีให
คําปรึกษาแนะนําประสบการณดานงานวิจัยคุณภาพดิน และสิ่งแวดลอมชายฝง ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ท่ีใหความอนุเคราะหยืมเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนดิน
ใตทองน้ํา ขอขอบพระคุณ ดร.Angus MacNiven (Managing Director Baan promong Co., Ltd. และเปน
นักวิจัยรวมของ Prof.David Little ท่ี AIT พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547) ท่ีชวยตรวจความถูกตองหลักไวยากรณ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. ท่ี
ชวยตรวจสอบความถูกตองของคําและการใชคํากอนดําเนินการจัดพิมพเผยแพร และขอขอบคุณกลุมงานวิจัย
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝง งานวิเคราะหคุณภาพดิน (คุณชาตรี  ทองสุก และคุณคงเดช  ชํานาญ
ชล ชวยเก็บดินในอาวคุงกระเบน คุณเพ็ญวิสา  ชัยภักตร คุณธนกฤตา  เอ่ียมอ่ิม ชวยเตรียมดิน สารเคมี และ
วิเคราะหดิน คุณสมหมาย ชุมศิริ และคุณบุญยิ่ง  สรางบุญ ชวยซอมดูแลสภาพเรือใหพรอมใชงานและขับเรือ
ออกเก็บตัวอยาง) และขอขอบคุณบุคคลท่ีไมไดระบุนามแตมีสวนเก่ียวของท่ีชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี 
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ภาคผนวก (วิธีการวิเคราะหดิน) 

1. การวัด pH ดวย pH meter  
 

1.1 วิธีการวิเคราะห 
ชั่งดินตัวอยาง 20 กรัม ผสมน้ํากลั่น 20 มล. ใน beaker ขนาด100 มล. ใชแทงแกวคนใหดินและ

น้ําเขากันกอนวัด pH ประมาณ 30 นาที ในระหวางท่ีวางท้ิงไว 30 นาทีนั้น กอนวัด pH จําเปนตอง 
standardize pH meter ดวย buffer solution pH 7.0 , 4.0 และ 9.0 เสียกอน กอนใช pH meter  
วิเคราะหโดยวิธี  Electrometric  method  ดวยเครื่อง  pH  meter ( HORIBA  รุน F-22 ) 
 
2. การวิเคราะหอินทรียวัตถุ (Organic matter) 
 

2.1 สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร 
1. Potassium dicromate solution (K2Cr2O7) 1.0 N. 

ละลาย K2Cr2O7 (อบท่ี 105°C) 49.04 กรัม ในน้ํากลั่น ทําใหมีปริมาตรท้ังหมด 1 ลิตร 
2. Concentrated sulfuric acid (H2SO4) และ Silver sulfate  

ละลาย 25 กรัม ของ Silver Sulfate ใน H2SO4 conc. 1 ลิตร 
3. Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O) 0.5 N  

ละลาย  (FeSO4.7H2O) 139 กรัมในน้ํากลั่นเติม H2SO4 เขมขน 20 มล.ทําใหเย็น ปรับปริมาตร
เปน   1 ลิตร หรือใช  Fe(NH4)2 (SO4)2 . 6 H2O 196.1 กรัม ละลายในน้ํากลั่น เติม H2SO4 
เขมขน 15 มล. ทําใหเย็น ปรับปริมาตรเปน 1 ลิตร 

4. O-phenanthroline ferrous sulfate indicator (0.025 M)  
เตรียมโดยละลาย O- Phenanthroline Monohydrate 1.48 กรัม และ ferrous sulfate (FeSO4 
. 7H2O) 0.70 กรัม ในน้าํกลั่น จนมีปริมาตร 100 มล. 

 
2.2 วิธีการวิเคราะห 

ชั่งตัวอยางดิน ซ่ึงไดบดไวแลวอยางละเอียด (ผานตะแกรง 0.5 มล.) 0.5 - 2 กรัม ท้ังนี้แลวแตดิน
ตัวอยางจะมีอินทรียวัตถุมากหรือนอย บรรจุตัวอยางดินบดละเอียดท่ีชั่งแลวลงใน flask ขนาด 250 มล. เติม
น้ํายา dichromate 1 N. ลงไป 10 มล. โดยใช pipette ตอจากนั้นใหเติม sulfuric acid ท่ีผสม Silver sulfate 
ลงไป 20 มล. โดยเร็ว แกวง flask ไปรอบๆ เบาๆ เพ่ือใหน้ํายากับดินเขากันประมาณ 1-2 นาที แลวตั้งท้ิงไวให
ทําปฏิกิริยากันเปนเวลา 30 นาที 

 

เติมน้ํากลั่นลงไป 100 ml และหยด indicator  ลงไป 4-5 หยด   ไตเตรท soil suspension 
ดวยน้ํายา ferrous sulfate จนกระท่ังสีของ suspension เปลี่ยนจากเขียวเปนน้ําตาลปนแดง  

หมายเหตุ ถาไตเตรทดวย ferrous sulfate มากเกินไป ใหเติมน้ํายา dichromate ลงไป 0.5-1 
มล. แลวไตเตรทดวย ferrous sulfate อีกครั้งหนึ่ง end point คือท่ีจุด indicator เริ่มเปลี่ยนจากเขียวเปน
น้ําตาลปนแดง ดินบางชนิดอาจดูดซับ O-Phenanthroline indicator แกไขโดยนํามากรองกอน โดยใช rapid 
filter paper และถา Dichromate ถูกรีดิวซมากกวา 80% ควรทําอีกครั้งโดยลดปริมาณลง จดปริมาณของ
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น้ํายา dichromate และ ferrous sulfate ท่ีใชวิธีนี้จําเปนตองทํา blank และจดปริมาณของ dichromate 
sulfate แลวจึงคํานวณหาปริมาณของ dichromate ท่ีถูก reduced โดยดินตัวอยาง 
 

 
2.3 การคํานวณ 

% organic carbon  =      (me K2Cr2O7  - me  FeSO4) x 0.336      
     weight of sample in grams 

 % อินทรียวัตถุ   =      %organic carbon x 1.72 
 

 me K2Cr2O7    =       Normality ของ K2Cr2O7   x  ml ของ K2Cr2O7 ท่ีใช 
 

me FeSO4  =       Normality ของ FeSO4 x  ml ของ FeSO4 ท่ีไตเตรท 
 

 
หรือใชสูตร 

 
% organic carbon  =           (B-S) x N x 0.336  
        weight of sample in grams 

                        B  =      ml ของ FeSO4 ท่ีไตรเตรท Blank  
 

       S       =      ml ของ FeSO4 ท่ีไตรเตรทตัวอยาง  
 

  N  =      Normality ของ FeSO4 ท่ีใชไตเตรท 
 

ท่ีมา : ตามวิธี Wet Oxidation (Jackson,1958;Walkley and Black, 1934) 
 

3. การวิเคราะหเนื้อดิน (Soil texture)  
 

3.1 สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร 

1. สารละลาย 5% Calgon  
ชั่ง Dry powdered Sodium hexa-meta phosphate (NaPO3)6  35.7 กรัม และ Anhydrous 

Sodium Carbonate (NaCO3) 37.94 กรัม คอยๆ ใสสารเคมีท่ีชั่งแลวลงใน beaker 600 มล. ท่ีมีน้ํา
กลั่นอยูแลวคนไปเรื่อยๆ จนกระท่ังสารเคมีนี้ละลายหมด ถายใส Volumetric flask 1 liter แลวปรับ
ปริมาตร 

2. Amyl alcohol 
 

3.2 วิธีการวิเคราะห 
1. การเตรียมตัวอยางดิน (Pretreatment of soil) ชั่งตัวอยางดินตากแหงท่ีรอนผานตะแกรงขนาดตา 

2 ม.ม. แลว จํานวน 50 กรัม ลงใน beaker 600 มล. 
2. เติมสารละลาย 5% Calgon 50 มล. เติมน้ํากรอง 300 มล. คนใหท่ัว ตั้งท้ิงไวคางคืน 
3. ถายดินจากขอ (2) ลงในเครื่องปนไฟฟา ปนนาน 1-2 นาที 
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4. ถายดินท่ีปนแลว ลงใน Sedimentation Cylinder ท้ังหมด (อยาใหหกเปนเด็ดขาด) 
5. เติมน้ํากรองจนครบ 1 ลิตร ใช plunger คน 20 ครั้ง วัดดวย Hydrometer อานคา 40 วินาทีแรก 

จดบันทึกและเวลาวัดอุณหภูมิดวย Thermometer บันทึกผล 
6. ท้ิงไว 2 ชม. วัด Hydrometer (จับเวลา 40 วินาที แลวอานคา) บันทึกผลและวัดอุณหภูมิอีกครั้ง 
7. Blank ใช สารละลาย 5% Calgon 50 มล. ลงใน Sedimentation Cylinder อีกใบหนึ่งทํา

เชนเดียวกับการวัดคา Hydrometer อุณหภูมิของดิน 
 

3.3 การคํานวณ 
  % silt + clay  =  (Rs-Rb)+0.36 (ts-tb) x 100 .......... 40 วินาทีแรก 

       wt of sample 
 Rs   คือคา     Hydrometer ของตัวอยาง ท่ี 40 วินาทีแรก 

Rb  คือคา     Hydrometer ของ blank ท่ี 40 วินาทีแรก 
ts   คือคา     อุณหภูมิ ของตัวอยาง ท่ี 40 วินาทีแรก 
tb  คือคา     อุณหภูมิ ของ blank ท่ี 40 วินาทีแรก 

  clay   =   (Rs-Rb)+0.36 (ts-tb) x 100 .......... 2 ชั่วโมง ตอมา 
                wt of sample 

Rs2   คือคา    Hydrometer  ของน้ําตัวอยาง ท่ี 2 ชั่วโมง 
Rb2   คือคา    Hydrometer ของ blank ท่ี 2 ชั่วโมง 
Ts2   คือคา    อุณหภูมิ ของตัวอยาง ท่ี 2 ชั่วโมง 
Tb2   คือคา    อุณหภูมิ ของ blank ท่ี 2 ชั่วโมง 

silt        =         (%silt + clay) - %clay 
Sand    =         100-(%silt + clay) 
 เม่ือทราบคา %sand, %silt, %clay แลวนําตัวเลขนี้ไปเทียบกับ riangle หรือ ตาราง

มาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (ภาพท่ี 3) เพ่ือจะไดทราบวาเปนเนื้อดินชนิดใด 
 

ท่ีมา : วิธีตาม Hydrometer method (Kilmer and Alexander,1949; Day,1965) 
 
4. การวิเคราะหฟอสฟอรัสในดิน  

4.1 สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร 
1. Ammonium fluoride (NH4F) solution 1 N.  

ละลาย NH4F 37 g. ในน้ํากลั่น แลวทําใหเปนสารละลาย 1 ลิตร เก็บไวในขวด Polyethylene  
2. Hydrochloric acid (HCl) 0.5 N. 

เจือจาง conc.HCl (GR) 20.2 มล. ดวยน้ํากลั่น แลวทําใหเปน 500 มล. 
3. น้ํายาสกัด (Extracting solution) 0.03 N. 

ตวง NH4F 1.0 N. 30 มล. +  HCl 0.5 N.  200 มล.  ในน้ํากลั่น 1,000 มล. 
4. น้ํายา Develop ส ี

4.1 ชั่ง Ammonium heptamolybdate (NH4)6 . MO7O24 . 4H2O 12 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 250 มล. 
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4.2 ชั่ง Potassium antimony (III) Oxide K (Sbo) C4H4O6.O, 5H2O 0.2908 กรัม ละลายในน้ํา
กลั่น 100 มล. 

4.3 H2SO4    5.0 N.  
Dilute Conc. H2SO4  (มีความเขมขนไมต่ํากวา 96%)  39 มล. ดวยน้ํากลั่น แลวทําใหเปน 1 
ลิตร 

4.4 เทน้ํายาในขอ 4.1 และ 4.2 ลงในขอ 4.3 แลวทําใหเปน 2 ลิตร ดวยน้ํากลั่นใน Volumetric 
flask 

5. Ascorbic acid solution  
ละลาย Ascorbic acid solution 1.056 กรัม ในน้ํายา develop สี (ขอ 4.4) 250 มล.  สารละลาย
นี้ตองเตรียมใหมๆ และเก็บไวไดไมเกิน 24 ชั่วโมง 

6. Stock standard solution,  50 ppm 

ละลาย KH2PO4 (GR อบท่ี 105 °C นาน 2 ชั่วโมง)   0.2196  กรัม  ในน้ํากลั่น แลวทําใหเปน1,000 
มล. ใน volumetric flask 

7. Standard solution,  5 ppm 
ใช Pipet ดูด Stock standard solution  50 ppm 10 มล. ลงใน volumetric flask เติมน้ํากลั่นใหได
ปริมาตร 100 มล. 

8. การเตรียมสารละลายมารตฐาน KH2PO4 ท่ีระดับความเขมขนตางๆ 
นํา KH2PO4

3- 50 ppm. (ขอ6)  10 มล. ใสในน้ํากลั่น 100 มล. =  KH2PO4
3- 5 ppm. 

 

ขวดท่ี 
ความเขมขน KH2PO4

3- 
(ppm) 

KH2PO4
3- 5 ppm 

(มล.) 
น้ํากลั่น 
(มล.) 

Ascorbic soln 
(มล.) 

1 0 0 20 5 

2 0.05 0.25 19.75 5 

3 0.1 0.5 19.5 5 

4 0.2 1.0 19.0 5 

5 0.4 2.0 18.0 5 

6 0.6 3.0 17.0 5 

หมายเหตุ  
เม่ือใส KH2PO4

3- 5 ppm.  แลวใหใสน้ํากลั่นลงไปเล็กนอยหลังจากเติม Ascorbic soln  5 มล. 
แลวคอยๆ เติมน้ํากลั่นใหได 25 มล. ท้ิงไว 15 นาที วัดท่ีความยาวคลื่น 882 nm. นําคาการดูดกลืน
แสง (absorbance) แตละความเขมขนท่ีอานไดจากเครื่อง spectrophotometerมาคํานวนหา
ความสัมพันธเชิงเสน (correlation regression) โดยคา r (correlation) ควรมีคาเขาใกล 1 มาก
ท่ีสุด 
 

สมการ regression                             y = a+bx   
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โดย  

y = คาความเขมขน KH2PO4
3- (ppm)  

a = คาคงท่ี (constant) 
b = คา slope 
x = คา absorbance 

                                                                                                     

4.2 วิธีการวิเคราะห 
1. ชั่งดินซ่ึงผานตะแกรงรอนขนาด 2 มม. หนัก 1 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 มล. เติม

น้ํายาสกัด 20 มล. เขยาดวยมือ 40 วินาที แลวกรองทันทีดวยกระดาษกรอง No. 42 
2. ใช pipette ดูดสารละลายดินท่ีกรองไดประมาณ 1 มล. ใสใน volumetric flask 25 มล. ใสในน้ํา

กลั่นพอประมาณ แลวเติม ascorbic solution 5 มล. เติมน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 25 มล. เขยาสารละลายเขากันท้ิง
ไวอยางนอย 15 นาที จะไดสารละลายสีน้ําเงิน วัดกับเครื่องสเปกโตท่ีคลื่น 882 nm. (สีจะคงท่ีนาน 24 ชั่วโมง)  
ถาความเขมขนของสีของสารละลายดินเกินน้ํายามาตรฐาน ใหลดปริมาณสารละลายดินลง แตถาความเขมขนของ
สีของสารละลายดินเจือจางมากใหเพ่ิมปริมาณสารละลาย และถาใชปริมาณมากกวา 10 มล. ใหใส Saturated 
boric solution 1 มล.  
 

วิธีคํานวณ 
 ความเขมขนฟอสเฟตในดิน (mg/kg) = ppm จาก curve x  Total volume  x  ml ของน้ํายาสกัด 

                               ml of aliquot                           น.น. ดิน  

ppm จาก curve = แทนคา absorbance ของตัวอยางท่ีอานไดจากเครื่อง specto ลงใน สมการ regression ท่ี

ไดจากการคํานวน standard ขอ 8  

ml of aliquot = ปริมาตรน้ําดินสกัด (ml) ในการวิเคราะหครั้งนี้ใช 1 ml 

Total volume = ปริมาตรท้ังหมดท่ีสารทําปฏิกริยา (ml) ในการวิเคราะหครั้งนี้ใช น้ําดินสกัด 1 ml + น้ํากลั่น19 

ml + Ascorbic soln 5 ml = 25 ml 

ml ของน้ํายาสกัด = 20 ml 

น.น. ดิน = น้ําหนักดินท่ีใชสกัด (g) ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชดิน 1 กรัม 

เอกสารอางอิง 
Jackson, M.L.  1960.   Soil chemical analysis, Prentice-Hall, Inc.  Englewood cliffs, N.J.  498 P. 

Kamprath.  E.J. and M.E. Watson.  1980.  Conventional soil and tissue test for assessing the 

phosphorus status of soil in F.B. Khasawneh et al. (ed)., “The Role of Phosphorus in 

Agriculture”. Am Soc. Agron. Madisn, Wisconsin.  USA.  Pp.  443-460. 
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Murphy, J. and Riley, J. P. 1962. A Modifiled Single Solution Method for the Determination of 

Phosphate in Natural Water. Anal. Chim. Acta 27: 31-6. 

5. การวิเคราะหบีโอดี (BOD5
20) ในดิน  

5.1 วิธีการวิเคราะห 

ชั่งตัวอยางดินใสขวด BOD ตัวอยางละ 2 ชุดเติมน้ําท่ีใหอากาศนานประมาณ 20 นาที แลว ปด

ดวยจุกขวดใหแนน ใสตูบม BOD (ตูมืดรักษาอุณหภูมิท่ี 20๐C) นาน 5 วัน แลวนํามาวัดคา BOD กับเครื่อง  

Oxygen  Meter  ยี่หอ  YSI  รุน  Modle  51 B 

5.2 การคํานวณใชสูตรดังนี้ 
 

BODดิน 5 d = [(((DObank 0 d – DOต.ย.5 d) – (DObank 0 d – DObank 5 d)) x (W1/W2))/W3] x 350 
                                                                             1000 
 

W1 = น้ําหนักดินเปยก (g) 

W2 = น้ําหนักดินแหง (g) = ดินเปยก W1 อบท่ีอุณหภูมิ 120 °C นาน 2-3 ชม. 
W3 = น้ําหนักดินเปยกในขวด BOD (g) 

 
ท่ีมา : โดยวิธี 5-Day Test (APHA, AWW and WPCF, 1989; ยนต และพรพันธ, 2534) 
 

6. การวิเคราะห TN  

6.1 สารเคมีและวิธีการเตรียมสาร 

1. NaOH 40% สําหรับเครื่องกลั่น 
- ชั่ง NaOH 2,000 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหไดปริมาณ 5 ลิตร (8,000 กรัม : 20 ลิตร) 
 

2. NaOH สําหรับเครื่องดูดควันพิษท่ีอุณหภูมิ 410°C 
- ชั่ง NaOH 200 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหไดปริมาณ 650 มล. (800 กรัม : 2,600 มล.) 
 

3. Na2CO3 
- ชั่ง Na2CO3   200 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหไดปริมาณ 650 มล. (800 กรัม : 2,600 มล.) 
 

4. Bromothymol bule  (เปน indicator สําหรับไตรเตรท) 
- ชั่ง Bromothymol bule 0.2 กรัม ละลายใน Ethanol 100 มล. (0.5 กรัม : 250 มล.) 
 

5. indicator ใชสําหรับเครื่องดูดควันพิษ 
- ชั่ง Bromocresol green 0.3 กรัม + methyl red 0.2 กรัม ในเอธิลแอลกอฮอล 90% 90 มล. + น้ํากลั่น 
10 มล. 
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6. Boric acid 4% 
- ชั่ง Boric acid 40 กรัม ละลายในน้ํากลั่นใหไดปริมาณ 1,000 มล. (100 กรัม : 2,500 มล.) 
 

7. Catalyst 
- Patassium Sulfate (K2SO4)              100 g.                      (800) 
- Copper Sulfate (CuSo4 . 5H2O)       10 g.                      (80) 
- Selenium (Se)     1-2 g.                      (8-16) 
 

8. H2SO4 
- ใช H2SO4    15 มล. : 1 ตัวอยาง 
 

9. H2SO4  0.05 N 
 

- ใช Volumetric pipet ขนาด 3 มล. ดูดกรดซัลฟูริค จํานวน 1.5 มล. แลวเติมน้ํากลั่นปรับใหไดปริมาตร 
1,000 มล. 
 
วิธีการ 

1. นําตัวอยางดินท่ีรอนเรียบรอยแลว นํามาชั่งใสทิวส 1 กรัม 

ใส Catalyst 1 ชอน → ใส H2SO4  15 มล. ตอ 1 ตัวอยาง 
 

2. ใสน้ําในหมอเครื่อง Digest ในระดับน้ําตามสายตา 
 

3. ใสสาร NaCO3 (ปูน-ซาย)   NaOH (ดาง-ขวา) ประมาณ 550 ml. (ตองไมเกิน 700 มล.) 
 

4. หยด indicator ประมาณ ½ หลอดหยด (8-9 หยด) 
- NaCO3 เปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเขม 
- NaOH  เปลี่ยนเปนสีมวงเขม 

 

5. ทาวาสลีนท่ีปากขวด ปูน, ดาง, ฝาปดทิวส และสายยางหมอเครื่อง Digest 
 

6. ใสสายยางยาว กลาง และสั้น  
- สายยาวตอขวด NaCO3 กับ ฝาปดทิวส   (NaCO3 ปากขวดดานลาง) 
- สายกลางตอขวด NaOH จากปากขวดดานบนกับหมอนึ่ง Digest  
- สายสั้นตอขวด NaCO3 จากปากขวดดานบนกับขวด NaOH ปากขวดดานลาง 

 

7. เปดเครื่องท่ีอุณหภูมิ 400 – 410 °C (องศาเซลเซียส) จากนั้นนําตัวอยางเม่ืออุณหภูมิได 410 °C แลว 
 

8. จับเวลาใหครบ 45 นาที จากนั้นปดอุณหภูมิ นําตัวอยางออกวางขางๆ เพ่ือดูดควันพิษใหหมด ใชเวลา
ประมาณ 10 - 15 นาที (อยาท้ิงไวนานเกินไปเพราะจะทําใหตัวอยางแข็งตัว) 

 

9. ทําการเปดอุณหภูมิตอสําหรับกลั่นชุดตอไป แลวยกตัวอยางไปกลั่นกับเครื่องในหองวิเคราะหน้ําตอ 
 
การกล่ันกับเครื่องกล่ันไนโตรเจนรุน  VDK132 
 
1. ทําการวอรมเครื่องดวยน้ําเปลา 2 ครั้งกอน     (ควรปรับ NaOH = 0 กอนทุกครั้ง) 



28 
 

- นําน้ําใสฟาสกับทิวสนิดเดียว 
 

2. เสียบปลั๊ก → เปดน้ําท่ีกอกน้ํา → ปดน้ําขางๆ ตัวเครื่องกลั่น → กด Fuse สีเขียว → กด Pre 

Heating → ปรับ     H2O = 3      NaOH  =  7       Steam  =  40   (ตัวเลข 2 ตัว) 
 

3. สังเกตระดับน้ําจะตัดเอง → Start 
 

4. นํา Boric 4% ใสในฟาสขนาด 25 มล. จํานวน 25 มล. หยด indicator 3 – 4 หยด 
 

5. นํา flask มาใสท่ีเครื่องกลั่น ปดฝา flask ดวยกระดาษฟอยดกันสารใน flask กระเด็นออกมา 
 

6. นําทิวสตัวอยางท่ีดูดควันพิษหมดแลวใสในเครื่องกลั่น → กด Start    กอนกด Start  ดูตัวเลข NaOH 
วาปรับเทากับ 7 หรือยัง 

 

7. เสร็จแลวเครื่องกลั่นจะตัดเองโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียงดัง 1 ครั้ง นําทิวสตัวอยางออกลางดวยน้ํากลั่น 
 
การลางเครื่องดูดควันพิษ 
1. ทําการปดอุณหภูมิ ท้ิงไวใหเย็น  
 

2. ตองลางหมอน้ําเครื่อง Digest ถายน้ําเขาออกทุกครั้งท่ีใชเครื่องเสร็จแลว โดยการนําน้ําใสในหมอ แลวกด
ปนน้ําถายท้ิง ทําซํ้ากัน 2 ครั้ง เพ่ือลางสารเคมีท่ีตกคางใหหมดไป 

 

3. เช็ดบริเวณรอบๆ เครื่อง และขวดดาง-ปูน  จากนั้นถอดสายยางออกมาลางดวย 
 
การลางเครื่องกล่ันไนโตรเจนรุน  VDK132 
1. ทําการลางดวยน้ําเปลา 2 ครั้ง  (ปรับ NaOH  =  0) 
2. ดูดน้ําออกจากเครื่องกลั่น จากสายยางทางดานลางของเครื่อง 
3. ปดเครื่อง ดึงสายไฟออก 
 

หมายเหตุ ถาไฟดับตองรีบปด Pre Heating แลววอรมเครื่องใหมอีกครั้ง 
 

การหาคา F กรด H2SO4 0.05N.  (วิเคราะห TN) 
 

1.   เตรียม   H2SO4 0.05 N. 
     ตวงกรด H2SO4 1.5 มล. ลงใน volumetric flask ขนาด 1000 มล. แลวเติมน้ํากลั่นใหได 1,000 มล. 
2. ชั่ง Tris – buffer (Tris [hydroxymethyl] aminomethane; C4H11NO3) 0.1200 กรัม ละลายในน้ํา

กลั่น 200 มล. แลว หยด indicator 4 หยด 
3. เอาขอ 2. มา tritrate กับกรด ขอ 1. แลวคํานวณหาคาความเขมขนของ H2SO4 ขอ 1. ตามสูตร ขางลาง 
       
 สูตรคํานวณ   F    =           E 
     121.14 x N x V 
  E = น้ําหนักของ Tris – Buffer (120 มิลลิกรัม) 
  N = ความเขมขนของกรด H2SO4 ท่ีเตรียม (0.05 N.) 
  V = ปริมาตรของกรด H2SO4 0.05 N. ท่ีใชไตรเตรท (กับสารละลายขอ 2) 
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คา  F  =          120 
            121.14 x 0.05 x17.7 
     

          =        120 =  1.1193    = 1.1193 x 0.05 = 0.0559 N.  
107 .2089           

 
0.0559 N. คือ ความเขมขนท่ีแทจริงของกรดท่ีเตรียม = N x F   

∴ คา F = 1.1193 
 

ท่ีมา : ตามวิธี Micro-Kjeldahl method (ทัศนีย และคณะ, 2532) 
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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

โครงการวิจัย 7 เรื่อง ผูดําเนินการวิจัย 2 เรื่อง และผูรวมวิจัย 1 เรื่อง)  

- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช, วิเชียร  สาคเรศ และ สุภิชา  เมืองสาคร. 2538. การทดลองเลีย้งหอยโขงทะเล
ชนิด Haliotis asinina ดวยสาหราย 3 ชนิด. รายงานวิชาการฉบับท่ี 39/2538. ศูนยศึกษาการพัฒนา
ประมงอาวคุงกระเบน จันทบุรี, กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง. กรมประมง. 31 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.) 

- วิเชียร  สาคเรศ, เพ็ญแข  คุณาวงคเดช และ สาคร เมืองสาคร. 2538. การอนุบาลลูกปลากะรัง 
Epinephelus malabaricus ขนาดนิ้วดวยอาหารเม็ดท่ีเสริมไขมัน 2 ระดับ. รายงานวิชาการฉบับท่ี 
39/2538. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน จันทบุรี, กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง. กรมประมง. 
20 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.) 

- 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. (ทุน: วช. ผาน กปม.) 
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- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช, วิเชียร  สาคเรศ, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา  แกวมานพ. 2548. เปรียบเทียบการ
เลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ดวยสาหรายสด สาหรายแหง และอาหารผสม
อัดเม็ด. รายงานวิชาการฉบับท่ี 14/2548. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน, สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 17 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.) 

- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช. 2548. การเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในน้ําท่ีมีการ
เปลี่ยนถายและไมเปลี่ยนถาย. รายงานวิชาการฉบับท่ี 25/2548. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาว         
คุงกระเบน, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 25 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.) 

- 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. (ทุน: -) 

- 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.  (ทุน: วช. ผาน กปม.) 

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

- เพ็ญแข  คุณาวงคเดช ประจวบ  ลีรักษาเกียรติ และ กัญญารัตน  สุนทรา. 2562. ผลกระทบของน้ําท้ิง
จากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน และประเมินตนทุน-
ผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ระหวางป 2555 – 2557. รายงาน
วิชาการฉบับท่ี 1/2562. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 66 หนา. (ทุน: 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. (ทุน: รัฐบาลประเทศเดนมารก; DANIDA) 

 

1.4 ประสบการณหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

มีประสบการณชํานาญดานการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (หอยเปาฮ้ือ และสาหรายทะเล) การ
เลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบน้ําหมุนเวียนโดยใชสาหรายทะเลบําบัดน้ํา  และการวิเคราะหคุณภาพน้ําเพ่ือการ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
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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 
กุงกุลาดําและปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี 

- 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 
 
3. นายปยชาติ  ศรีศักดา (Mr.Piyachat Srisakda) 

3.1 ตําแหนงทางวิชาการ เจาพนักงานประมง     ระดับ ปฏิบัติงาน    

3.2 ประวัติการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
ระดับ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 

2544 ปริญญาตรี ครุศาสตรเกษตร  

(เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

3.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย 

- 
3.4 ประสบการณหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

- 

3.5 สถานท่ีทํางาน/ ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
 

ท่ีอยู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รหัสไปรษณีย 22120 โทรศัพท 039-433216-8 โทรสาร 039-4332109  
E-mail: <untoniolouis@gmail.com> 

mailto:prachuab_lee@yahoo.com
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