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ผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็ม
เพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตอคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน
ระหวางป 2555 – 2557
เพ็ญแข คุณาวงคเดช* ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ ปยชาติ ศรีศักดา
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บทคัดยอ
ศึกษาคุณภาพดินอาวคุงกระเบน โดยตรวจคุณภาพดินบริเวณอาวคุงกระเบน (ตั้งแตคลองรับน้ํา
ทิ้ง ชายฝงปาชายเลนที่ระยะ 0 ม., 500 ม., 1000 ม. ไปจนถึง ปากอาวคุงกระเบน) 3 ครั้งตอป ระหวางป
พ.ศ. 2555-2557 เพื่อใหทราบ 1) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน ตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งไปจนถึง
ปากอาวคุงกระเบน 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการคลองรับน้ําทิ้งในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน
และหลังขุดลอกเลน 3) เพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) ของดัชนีตางๆในดิน
อาวคุงกระเบนกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินพบวาดิน
บริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีปริมาณสารอินทรีย (Organic Matter และ BOD520) และปริมาณธาตุอาหาร (Total
nitrogen และ Available phosphorus) สูงกวาบริเวณอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณคลองรับน้ํา
ทิ้งในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และหลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง พบวาคุณภาพดินหลัง
ขุด ลอกเลนมี คุณภาพดี ขึ้น คือความเปน กรด-ดางของดิน สู งขึ้ น Total nitrogen, Available phosphorus
และ BOD520 ลดลง อัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดินกับ
ระยะทางที่หางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวาคุณภาพดินทุกพารามิเตอร
(ยกเวน pH และ ทรายแปง) มีคาสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง สวน pH และ ทรายแปง มี
คาสัมพันธโดยตรงกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง
คําสําคัญ: คุณภาพดิน อาวคุงกระเบน น้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ํา ชลประทานน้ําเค็ม
.

*ผูรับผิดชอบ: งานประมง, ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม
จ.จันทบุรี 22120 โทร 039-433216-8 โทรสาร 039-433209 E-mail: k_phenkae@yahoo.com
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Effect of Discharged Water from Aquaculture in Sea Water Irrigation System
for Coastal Aquaculture on Soil Quality in Kung Krabaen Bay
during Year 2012-2014
Phenkae Kunawongdet* Prachuab Leeruksakiat and Piyachat Srisakda
Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre
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 BOD520 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 carbonnitrogen ratio (C/N) increased, total nitrogen, available phosphorus and BOD520 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 เพื่อใหราษฎรพึ่งตนเองไดและมีฐานะความเปนอยูที่
ดีขึ้น ตลอดจนอนุ รั กษและการจั ดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาสูการทองเที่ย วเชิงพัฒ นา
เนื่องจากพื้นที่ชายฝงอาวคุงกระเบนเปนพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรมที่ไมสามารถพัฒนาเปนพื้นที่การเกษตรอื่นได
แลวนอกจากใชเปนพื้นที่พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงซึ่งเปนอาชีพที่ไดรับความสนใจของราษฎรในพื้นที่
การพัฒนาอาชีพนี้จะชวยใหราษฏรในพื้นที่สามารถหารายไดพึ่งตนเองและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งมีสวน
ชวยในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนบริเวณอาวคุงกระเบน ดังนั้นศูนยฯ จึงไดขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนเสื่อม
โทรมรอบอาวคุงกระเบนประมาณ 1,650 ไร โดยแบงพื้นที่เปน (1) พื้นที่เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 104 แปลง จํานวน
728 ไร เพื่อใหราษฎร 113 ครอบครัว ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พื้นที่สงเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง (2) พื้นที่อนุรักษปาชายเลนรอบอาว ประมาณ 610 ไร และ (3) พื้นที่บอสาธิต พื้นที่ปลูกปาชาย
เลนเพื่อการฟนฟู และพื้นที่ดานสาธารณูปโภคตางๆ อีก 312 ไร (สํานักงาน กปร., 2542)
ในอดีตการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวคุงกระเบน มีคลองน้ําเขา และคลองระบายน้ําทิ้งไหลลงอาว
คุงกระเบนในคลองเดียวกัน ทําใหการจัดการเรื่องโรคสัตวน้ํามีแนวโนมเปนไปไดยาก และการใชพื้นที่เพื่อการ
เลี้ยงกุงในอาวคุงกระเบนเพิ่มขึ้น รวมทั้งระบบการเลี้ยงเปนแบบเลี้ยงหนาแนน (intensive culture) ไปจนถึง
เลี้ ย งแบบหนาแน น สู ง (super-intensive culture) ซึ่ งอาจอยู ใ นระดั บ เกิ น ความสามารถในการรองรั บ ของ
ธรรมชาติ (Tookwinas, 1999) ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง ได
จัดตั้งโครงการนํารองระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงขึ้นในป พ.ศ. 2539 (บริษัท เทสโก
จํากัด, 2540; กรมประมง, 2542) และเริ่มดําเนินการตั้งแตประมาณกลาง ป พ.ศ. 2542 ซึ่งระบบชลประทานนี้
ประกอบดวยระบบสงน้ําดีจากทะเลเปด (บริเวณหางจากชายฝงแหลมเสด็จประมาณ 350 เมตร) เขาสูโรงสูบน้ํา
ซึ่งสามารถรับน้ําทะเลไดประมาณ 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
ซึ่งเปนคลองคอนกรีตที่มีความยาวประมาณ 8,820 เมตร เขาสูพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน โดยแรงโนม
ถวงของโลก คลองสงน้ํานี้แบงออกเปน 4 สวน คือ (1)- คลองสงน้ําสายหลัก (สาย M) มีความกวาง 12 เมตร ยาว
ประมาณ 6,620 เมตร สําหรับรับน้ํา และจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพื้นที่สวนบนของโครงการ (ดานทิศเหนือ)
(2)- คลองสงน้ําสายกลาง (สาย IR) มีความกวาง 8 เมตร ยาวประมาณ 1,620 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเล
ใหเกษตรกรในพื้นที่สวนกลางของโครงการทั้งหมด (ตอนกลางของทิศใต) (3)- คลองสงน้ําสายยอย (สาย IR-IR) มี
ความกวาง 5 เมตร ยาวประมาณ 580 เมตร สําหรับรับและจายน้ําทะเลใหเกษตรกรในพื้นที่ตอนลาง (ดานทิศใต)
และ (4)- คลองสงน้ําสายซอยแยกออกจากคลองสงน้ําสายใหญซึ่งเกษตรกรแตละรายจะดําเนินการเอง ในสวน
ของระบบบําบัดน้ําทิ้งของโครงการเปนการใชศักยภาพของธรรมชาติที่มีอยู เพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ประกอบดวย
(1)- บอกักเก็บเลนของเกษตรกร เพื่อตกตะกอนสารแขวนลอย กอนปลอยเขาสูคลองรับน้ําทิ้งโครงการฯ (2)คลองรับน้ําทิ้งอยูบริเวณหลังปาชายเลนซึ่งมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ขนานไปตามแนวปาชายเลนในคลอง
มีการบําบัดทางชีวภาพโดยการสงเสริมการเลี้ยงหอยนางรมแบบแขวนเพื่อลดปริมาณแพลงกตอนและเพื่อให
ตะกอนในน้ํามีการตกตะกอน มีระบบเติมอากาศโดยเครื่องเติมอากาศ ขนาด 2 แรงมา จํานวน 24 ชุด หลังจาก
นั้นน้ําจะไหลผานปาชายเลนฟนฟู 690 ไร และปาชายเลนอนุรักษ 610 ไร และไหลลงสูกลางอาวคุงกระเบนซึ่งมี
พื้นที่หญาทะเล 690 ไร ตอจากนั้นจึงไหลออกจากปากอาวคุงกระเบน (ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2545) และในป พ.ศ. 2542 ไดมีการจัดตั้งจดทะเบียน “กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําอาว
คุงกระเบน ดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม” กับเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจําจังหวัดจันทบุรี
จากสภาวการณตั้งแตปลายป พ.ศ. 2544 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของไทยประสบ
ปญหาดานการผลิต เชน พื้นที่ไมเหมาะสม ปญหาการเลี้ยง การจัดการฟารมไมเหมาะสม พันธุกุงมีคุณภาพไมดี
เกิดปญหาโรคระบาดกุง และตนทุนการผลิตสูง รวมทั้งปญหาดานการตลาดผลผลิตสวนใหญถึง 95 % สงออกไป
ยังตางประเทศประสบปญหาการตลาดชะลอตัว อันเนื่องมาจากพบสารปฏิชีวนะตกคางในตัวกุงเกินกวามาตรฐาน
กําหนด กรมประมงจึงมีมาตรการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทางของ
GAP (Good Aquaculture Practice) คื อ มี ผ ลผลิ ต กุ ง ที่ ไ ด ม าจากการเลี้ ย งที่ ม าจากระบบและการจั ด การ
สุขอนามัยของฟารมที่ดี เพื่อใหการรับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลใหกับเกษตรกรรายยอย โดยจุดประสงคหลัก
ของมาตรฐาน คือ ใหทุกฟารมสามารถเขาสูมาตรฐานได และเปนฟารมที่มีการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะไมมีสารเคมี
หรือสารปฏิชีวนะตกคางในผลผลิตกุง นอกจากนี้ยังเปนพื้นฐานไปสูการพัฒนาฟารมที่มีศักยภาพใหเขาสูระบบ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม สําหรับการเพาะเลี้ยงกุงทะเลคุณภาพอยางยั่งยืน หรือ CoC (Code of Conduct) คือ มี
ผลผลิตกุงที่ไดมาจากการเลี้ยงที่มีการจัดการระบบที่มีมาตรฐานสูงจนไดผลผลิตกุงที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ตลอดจนมาจากกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตกุงที่ไมมีสาร
ตกคางของยาปฏิชีวนะในกลุมดังกลาว (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล, 2546ก, ฃ) ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ ไดรับนโยบายของกรมประมงมาสงเสริมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ประมาณกลางป พ.ศ. 2545
หลังจากนั้นกลางป พ.ศ. 2548 กรมประมงไดกําหนดมาตรฐาน GAP สัตวน้ําอื่นๆ ไดแก หอยแครง หอยแมลงภู
หอยเปาฮื้อ หอยนางรม ปลาทะเล ปูมา และปูทะเล เพื่อใหเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตวน้ําขางตนใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพถูกสุขอนามัย (ศูนยประสานงานโครงการ Sea Food Bank, 2548; สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุงทะเล,
2548) นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่ชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบนเกือบทุกรายเขา
รวมเลี้ยงสัตวน้ําภายใตมาตรฐาน GAP
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงผลของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน
ในอ าวคุ งกระเบนเป น ไปทางด า นดี ห รื อ ดานลบและเพื่อ ใชเ ปน ข อมูล ในการจัดการทรัพ ยากรชายฝง อา ว
คุงกระเบน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพดินตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งไปจนถึงปากอาวคุงกระเบนระหวางป 2555-2557
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณคลองน้ําทิ้งในชวงปกอนขุดลอกเลน ระหวางขุดลอกเลน และ
หลังขุดลอกเลนในคลองน้ําทิ้ง
3. เพื่อศึกษาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients) ของคุณภาพดินในดินอาวคุงกระเบนกับ
ระยะทาง (สถานที่)
วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่และระยะเวลาการศึกษา
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินในเดือนมกราคม พฤษภาคม และ กันยายน บริเวณอาวคุงกระเบน
ตั้งแตคลองรับน้ําทิ้ง (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)
รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางตามภาพที่ 1 ระยะเวลาเก็บขอมูลตั้งแต มกราคม 2555 – ธันวาคม 2557

ภาพที่ 1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอยางดินในอาวคุงกระเบน
2. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพดิน
เก็ บตั วอย างตะกอนดิน ดว ยเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนดิน ใตทองน้ํา (Grab Sampler) แบบ
Ekman Dredge ขนาด 6 x 6 x 6 นิ ้ว ตามภาพที่ 2 ดินที่เก็บมาไดนี้แบงการเตรียมดินออกเปน 1) เก็บเปนดิน
เปยกประมาณ 7 กรัม เพื่อวิเคราะห BOD520 ในดิน และ 2) เก็บเปนดินแหง โดยนําไปผึ่งแหงในตูอบที่อุณหภูมิ
45-50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-6 ชั่วโมง คัดเอาเปลือกหอยออก นําตัวอยางดินไปบดเปนเนื้อเดียวกันแลว
รอนผานตะแกรงขนาด 2x2 มิลลิเมตร แลวนําดินที่เตรียมไดขางตนมาวิเคราะห ดังนี้
ดินเปยกวิเคราะห
20
- BOD5 (Biological oxygen demand) คื อ ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ จุ ลิ น ทรี ย ต อ งการใช ใ นการย อ ยสลาย
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)
- PO43- (Available Phosphorus) ตามวิ ธี Murphy & Riley (ทั ศ นี ย และคณะ, 2532; Murphy&Riley,
1962) (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
- TN (Total Nitrogen) ตามวิ ธี Micro-Kjeldahl method (ทั ศ นี ย และคณะ, 2532) ด ว ยเครื่ อ งกลั่ น
ไนโตรเจน ยี่หอ VELP รุน UDK (รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
- เนื้อดิน (Soil texture) ตามวิธี Hydrometer method (Kilmer and Alexander, 1949; Day, 1965)
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ภาพที่ 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 (สถานที่) โดยวิธี Pearson’s Correlation
Coefficients
4. การจัดการคลองรับน้ําทิ้งในระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557
ขอมูลการจัดการคลองรับน้ําทิ้งระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบนชวงป พ.ศ. 2555-2557
(ตารางที่ 1) มีการจัดการแตกตางกันในแตละปนั้น นํามาใชเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในแตละป
เพื่อศึกษาผลของการขุดลอกตะกอนเลนออกจากคลองรับน้ําทิ้ง การติดตั้งเครื่องเติมอากาศ
ตารางที่ 1 การจัดการคลองรับน้ําทิ้ง ระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557
จัดการคลองรับน้ําทิ้ง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
เดินเครื่องเติมอากาศ 2
ม.ค.-ธ.ค. (เกา 17 ตัว) ม.ค.-ก.พ. (เกา 17 ตัว) ต.ค.-ธ.ค. (ใหม 10 ตัว)
แรงมา
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 ตั้งแตคลองรับน้ําทิ้งไปจนถึง
ปากอาวคุงกระเบน ระหวางป พ.ศ. 2555-2557 ดังนี้
pH (ความเปนกรด-ดาง) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี pH ต่ําสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมาคือ
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บริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา pH สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบแตละป พบวา ทุก
บริเวณในป พ.ศ. 2555 มี pH ต่ําสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับทุกบริเวณในป พ.ศ. 2556 และ
2557
ตารางที่ 2 pH ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
คลองรับน้ําทิ้ง
7.2+0.17 a ก
7.3+0.22 a ข
7.3+0.28 a ข
0 ม.
7.3+0.40 a ก
7.7+0.38 b ข
7.7+0.26 b ข
500 ม.
7.8+0.15 b ก
8.1+0.18 c ข
8.2+0.15 c ข
1,000 ม.
7.9+0.05 b ก
8.1+0.08 c ข
8.1+0.23 c ข
ปากอาว
7.8+0.06 b ก
8.2+0.11 c ข
8.1+0.10 c ข
คามาตรฐาน
pH ของดิน ไมนอยกวา 5.6

เฉลี่ย
7.3+0.25 a
7.6+0.36 b
8.1+0.20 c
8.1+0.19 c
8.1+0.15 c

หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

OM (อินทรียวัตถุ) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา
ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี OM สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมาคือบริเวณ
0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา OM ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ํา
ทิ้ง พบวา ทั้ง 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 ทั้ง 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
ตารางที่ 3 อินทรียวัตถุ (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
b
c
คลองรับน้ําทิ้ง
4.0+1.75
4.8+2.53
3.6+1.78 c
0 ม.
1.7+1.15 a ข
1.2+0.58 b ก
1.5+0.67 b กข
500 ม.
0.6+0.26 a
0.5+0.25 a
0.6+0.36 a
1,000 ม.
0.6+0.27 a ข
0.3+0.08 a ก
0.4+0.32 a ก
ปากอาว
0.7+0.30 a ข
0.3+0.12 a ก
0.5+0.32 a กข
คามาตรฐาน
ไมมากกวา 3 %

เฉลี่ย
4.1+2.12 c
1.4+0.75 b
0.6+0.31 a
0.4+0.26 a
0.5+0.27 a

หมายเหตุ
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 (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี OC สูงสุด มีคาอยางแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมา
คือบริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา OC ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณ
คลองรับน้ําทิ้ง พบวา ทั้ง 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 ทั้ง 3 ป OC มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 1,000 ม. ใน
ป พ.ศ. 2555 มี OC สู งสุ ด มี ค า แตกต างกัน ทางสถิ ติ (p<0.05) กับ OC พ.ศ. 2556 และ 2557 บริ เ วณ
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
ตารางที่ 4 อินทรียคารบอน (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
เฉลี่ย
คลองรับน้ําทิ้ง
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
หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

TN (ไนโตรเจนรวม) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา
ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี TN สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมาคือบริเวณ
0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีคา TN ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ํา
ทิ้ง 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. พบวาทั้ง 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
ตารางที่ 5 TN (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
b
ข
b
ข
คลองรับน้ําทิ้ง 0.137+0.0464
0.157+0.0700
0.076+0.0488 c ก
0 ม.
0.040+0.0241 a ข 0.034+0.0154 a ก 0.030+0.0134 b ก
500 ม.
0.017+0.0053 a
0.019+0.0137 a
0.016+0.0118 a
1,000 ม.
0.014+0.0052 a
0.015+0.0038 a
0.013+0.0069 a
ปากอาว
0.021+0.0093 a กข 0.014+0.0040 a ก 0.023+0.0057 ab ข

เฉลี่ย
0.116+0.0682 c
0.033+0.0165 b
0.017+0.0119 a
0.014+0.0056 a
0.019+0.0069 a

หมายเหตุ
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 (ตารางที่ 6) เมื่อเปรียบเทียบตาม
ระยะทางพบวา ดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 500 ม. มี C/N สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ
บริเวณ 1,000 ม. และ ปากอาว แตไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง และ บริเวณ
หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง พบวา ในป พ.ศ. 2555 และ 2556
มี C/N ต่ํากวา มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ C/N พ.ศ. 2557 สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม.
500 ม. 1,000 ม. และ บริเวณ ปากอาวพบวาทั้ง 3 ป C/N มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 6 อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
เฉลี่ย
คลองรับน้ําทิ้ง
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
หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

PO43- (Available phosphorus) ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 7) เมื่อเปรียบเทียบตาม
ระยะทางพบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี PO43- สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ
สวนบริเวณ 0 ม. 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมี PO43- ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
แตละป บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง และ บริเวณ 0 ม. พบวา ในป พ.ศ. 2555 มี PO43- สูงสุด มีคาแตกตางกันทาง
สถิ ติ (p<0.05) กั บป อื่น ๆ รองลงมาคือ ป พ.ศ. 2557 และ ป พ.ศ. 2556 มี PO43- ต่ําสุด บริเวณ 500 ม.
1,000 ม. และ ปากอาวในป พ.ศ. 2555 มี PO43- สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ PO43- พ.ศ.
2556 และ 2557
ตารางที่ 7 PO43- (mg/kg ดินแหง) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
เฉลี่ย
b
ค
c
ก
b
ข
คลองรับน้ําทิ้ง
91.9+16.30
58.0+3.90
64.8+8.56
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
หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

BOD520 (ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรีย) ของดินในอาวคุง
กระเบน (ตารางที่ 8) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทางพบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี BOD520 สูงสุด มีคา
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แตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมาคือบริเวณ 0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1,000 ม. และ
ปากอาวมีคา BOD520 ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง พบวา ในป พ.ศ. 2555 และ 2556
มี BOD520 สู งกว า มี ค า แตกต า งกั น ทางสถิติ (p<0.05) กับ BOD520 พ.ศ. 2557 บริ เ วณ 0 ม. และ 500 ม.
พบวาทั้ง 3 ป BOD520 มี คา ไม แตกต างกัน ทางสถิติ (p>0.05) บริเวณ 1,000 ม. พบวา ในป พ.ศ. 2556 มี
BOD520 สูงสุด มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับ BOD520 พ.ศ. 2555 และ 2557 บริเวณ ปากอาว พบวา
ทั้ง 3 ป BOD520 มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 8 BOD520 (mg/g ดินแหง) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
b
ข
c
ข
คลองรับน้ําทิ้ง
3.1+1.40
3.5+1.51
2.1+1.09 c ก
0 ม.
1.1+0.68 a
0.9+0.39 b
0.9+0.37 b
500 ม.
0.4+0.17 a
0.5+0.41 ab
0.5+0.22 a
1,000 ม.
0.3+0.13 a ก
0.5+0.18 a ข
0.3+0.12 a ก
ปากอาว
0.4+0.06 a
0.5+0.19 ab
0.4+0.16 a

เฉลี่ย
2.8+1.45 c
0.9+0.44 b
0.5+0.31 a
0.4+0.16 a
0.4+0.16 a

หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ดิ น เหนี ย ว (Clay) ในองค ป ระกอบเนื้ อ ดิ น (soil texture) อ า วคุ งกระเบน (ตารางที่ 9) เมื่ อ
เปรีย บเทีย บตามระยะทางพบวา เนื้อดิน บริเ วณคลองรับ น้ําทิ้งมีดิน เหนีย วสู งสุ ดมี คา แตกตางกันทางสถิติ
(p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ สวนบริเวณ 0 ม. 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีดินเหนียวไมแตกตางกันทางสถิติ
(p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบแตละป พบวาทุกบริเวณในแตละปมีดินเหนียวไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 9 ดินเหนียว (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
b
b
คลองรับน้ําทิ้ง
6.7+3.77
8.2+3.90
8.3+3.48 b
0 ม.
4.1+2.00 a
4.6+2.64 a
4.1+2.35 a
500 ม.
4.0+1.69 a
3.5+2.36 a
4.2+2.33 a
1,000 ม.
4.1+1.54 a
3.4+2.60 a
4.1+2.40 a
ปากอาว
2.4+1.08 a
4.2+2.33 a
3.5+2.24 a

เฉลี่ย
8.0+3.68 b
4.3+2.42 a
3.9+2.26 a
3.8+2.37 a
3.6+2.15 a

หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ทรายแป ง (Silt) ในองค ป ระกอบเนื้ อ ดิ น (soil texture) อ า วคุ ง กระเบน (ตารางที่ 10) เมื่ อ
เปรียบเทียบตามระยะทางพบวา เนื้อดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีทรายแปงสูงสุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
กับบริเวณอื่นๆ สวนบริเวณ 0 ม. 500 ม. 1,000 ม. และปากอาวมีทรายแปงไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 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
ตารางที่ 10 ทรายแปง (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
b
คลองรับน้ําทิ้ง
38.1+12.66
33.1+10.18
32.0+10.54 ab
0 ม.
26.6+14.36
25.7+14.05 ab
26.4+13.55 a
500 ม.
36.5+12.56
33.2+11.60 b
35.0+12.89 bc
1,000 ม.
39.4+10.28
40.8+6.74 c
41.8+8.06 c
ปากอาว
33.3+6.13ข
24.8+6.88 a ก
48.8+1.37 d ข

เฉลี่ย
33.4+10.82 b
26.2+13.81 a
34.5+12.27 b
41.0+7.83 c
36.9+12.40 bc

หมายเหตุ
คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน (ตามระยะทาง) มีตัวอักษร (a-e) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาเฉลี่ยในแถวเดียวกัน (ตามแตละป) มีตัวอักษร (ก-ค) ตางกันแสดงวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

ทราย (Sand) ในองค ป ระกอบเนื้ อ ดิ น (soil texture) อ า วคุ ง กระเบน (ตารางที่ 11) เมื่ อ
เปรียบเทียบตามระยะทางพบวา เนื้อดินบริเวณ 0 ม. มีทรายสูงสุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณ
อื่นๆ รองลงมาคือบริเวณ 500 ม. มีทรายมากกวาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณ 0 ม. และ 1,000
ม. แตมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) กับบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง และปากอาว สวนบริเวณ 1,000 ม.
คลองรับน้ําทิ้ง และปากอาว มีปริมาณทรายต่ําสุดตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบแตละป บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 0
ม. 500 ม. และ 1,000 ม. พบวามีปริมาณทรายไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) บริเวณปากอาว พบวา ในป
พ.ศ. 2555 และ 2556 มี ปริมาณทรายมากกวาแตกตางกั นทางสถิติ (p<0.05) กับปริมาณทรายในป พ.ศ.
2557
ตารางที่ 11 ทราย (%) ของดินในอาวคุงกระเบนระหวางป พ.ศ. 2555-2557
สถานที่
2555
2556
2557
เฉลี่ย
a
b
คลองรับน้ําทิ้ง
55.2+12.59
58.7+11.75
59.7+12.04
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
หมายเหตุ
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
ความสัมพันธโดยตรงกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) คือเมื่อระยะทางหางจากแหลงเลี้ยงเพิ่มขึ้น
คา pH ของดิน และปริมาณทรายแปงเพิ่มขึ้น 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 (อั ต ราส ว นคาร บ อนต อ ไนโตรเจน), PO43- (ฟอสเฟต), BOD520 (ความต อ งการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี), ปริมาณดินเหนียว (clay) และ ทราย (sand) มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจาก
แหล ง ปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง (สถานที่ ) คื อ เมื่ อ ระยะทางห า งจากแหล ง เลี้ ย งเพิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณ OC, OM, TN, PO43-,
BOD520, ดินเหนียว และทรายมีปริมาณลดลงโดยมีระดับความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
ซึ่งมีคาความสัมพันธเทากับ -0.630, -0.630, -0.570, -0.128, -0.604, -0.348 และ -0.165 ตามลําดับ สวน
C/N มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ซึ่งมีคาความสัมพันธเทากับ -0.029 (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีตางๆในดินอาวคุงกระเบน โดยวิธี Pearson ในชวงป พ.ศ. 25552557
Station
pH
OC
OM
TN
C:N
PO43BOD520
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
PO43- BOD520
-0.029 -0.128** -0.604**
-0.058 -0.233** -0.516**
-0.003 0.308** 0.851**
-0.003 0.308** 0.851**
-0.182** 0.279** 0.869**
1
-0.028 -0.042
-0.028
1
0.275**
**
-0.042 0.275
1
**
-0.140
0.064 0.423**
*
-0.124 0.249** -0.020
0.150** -0.253** -0.071

* = ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
** = ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %

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

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณภาพดินในอาวคุงกระเบน ระหวางป พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
น้ําทิ้งของการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงดวยระบบชลประทานน้ําเค็ม พบวาคุณภาพดินมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
pH ของดิ น มี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงทางด า นเคมี แ ละชี ว เคมี ข องดิ น เช น pH ของดิ น มี
ความสัมพันธแบบผกผันกันกับคา OM (ชนินทร และคณะ, 2544) pH ของดินที่เหมาะสมควรมีคาไมนอยกวา
5.6 จากการศึกษา pH ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 2) พบวามีคาอยูในเกณฑปกติ เมื่อเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง pH ของดิน กับ ระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) พบวามีความสัมพันธ
เชิงบวก คือเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น คา pH ของดินเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 12) คือ ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากน้ําทิ้งเปนลําดับแรกมีคา pH ต่ําสุด รองลงมาคือบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. สวน บริเวณ
500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา pH สูงสุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร (2540); Tookwinas
(2001); มะลิ และ คณะ (2545) ทั้งในชวงกอนและหลังการมีระบบชลประทานน้ําเค็ม
OM (ปริ ม าณอิน ทรี ย วั ต ถุ ) และ OC (อิ น ทรี ยค าร บ อน) ในดิ น มี อิ ทธิ พ ลต อขบวนการเกื อ บ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นดานฟสิกส เคมี และชีวะในดิน ซึ่งมีผลตอความอุดมสมบูรณของดิน (ชัยฤกษ, 2536) โดย ชัย
ฤกษ (2536) ไดจัดระดับสารอินทรียของดินโดยทั่วไปออกเปนกลุมๆ (ตารางที่ 13) เมื่อเปรียบเทียบกับ OM ใน
อาวคุงกระเบน พบว า บริเวณคลองรั บน้ําทิ้งมี OM (4.1+2.12) สูง บริเ วณห างฝ งปาชายเลน 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 แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของน้ําทิ้ง
จากการเลี้ยงสัตวน้ํามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ OM ในดินคลองรับน้ําทิ้งแตไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง OM
ในดินบริเวณฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และ บริเวณปากอาว จากตารางที่ 3 และ 4 พบวาปริมาณ
OM ของดิน ในอ าวคุ งกระเบน มี คาเฉลี่ย อยูในชว ง 1.52+1.59 เปอรเ ซ็นตของน้ําหนักดิ นแหง และพบว า
บริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีคาเฉลี่ย OM มากกวา 3 % สวน OC ของดินในอาวคุงกระเบน มีคาเฉลี่ยอยูในชวง
0.884+0.925 เปอรเซ็นตของน้ําหนักดินแหง เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง พบวา บริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีคา
OM และ OC มากที่สุดแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ รองลงมาคือบริเวณหางจากชายฝงปา
ชายเลน 0 ม. มีคาแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) กับบริเวณอื่นๆ สวนบริเวณหางจากชายฝงปาชายเลน 500
ม. 1,000 ม. และ บริเวณปากอาวมีคาต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธแบบ Pearson
ระหวางคา OM และ OC ของดินกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) พบวามีคาความสัมพันธผกผัน
กับ ระยะทาง (ตารางที่ 12) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนิ นทร (2540); มะลิ และคณะ (2545);
Tookwinas (2001) ซึ่ง พบวาปริมาณ OM และ OC ของดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีคาสูงสุดและลดลงเมื่อ
ระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ OM และ OC แตละปบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง (บริเวณ
คลองรับน้ําทิ้ง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556 ระหวางขุดลอกเลนและ
ไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่องเติมอากาศ) พบวา ทั้ง 3 ป OC และ
OM มี คา ไม แ ตกต า งกั น (p>0.05) แต มีแนวโน มชี้ ให เ ห็น ว าในป พ.ศ. 2557 OC และ OM มี คาลดลง ซึ่ ง
ชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําทิ้งโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให OC และ OM ในคลองรับน้ําทิ้งมี
คาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้งไมไดมีผลให 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. พบวาทั้ง 3 ป มี OC และ OM ไมแตกตางกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง OC และ OM ในอาว
คุงกระเบน นอกจากอิทธิพลจากน้ําทิ้งแลวยังเกิดจากความรุนแรงของคลื่นลมพายุสภาพอากาศที่แตกตางกัน
ในแตละปในการพัดพาตะกอนจากนอกปากอาวในรองน้ําลึกเขาสูภายในอาวคุงกระเบน
ตารางที่ 13 ระดับสารอินทรียของดินโดยทั่วไป
ระดับสารอินทรียของดิน
ต่ํามาก
ต่ํา
คอนขางต่ํา
ปานกลาง
คอนขางสูง
สูง
สูงมาก
ที่มา: ชัยฤกษ (2536)

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%)
< 0.5
0.5 – 1.0
1.0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.5
3.5 – 4.5
> 4.5

TN ของดินในอาวคุงกระเบน (ตารางที่ 5) เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง พบวา ดินบริเวณคลอง
รับน้ําทิ้งซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งเปนลําดับแรก จึงมีคา TN สูงสุด รองลงมาคือบริเวณหางจากฝงปาชายเลน
0 ม. สวน บริเวณ 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา TN ต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธ
แบบ Pearson ระหวางคา TN ของดินกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) พบวามีคาความสัมพันธ
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ผกผันกับระยะทาง (ตารางที่ 12) ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ OM และ OC ของดินในอาวคุงกระเบน
รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซึ่ง พบวา
TN บริเวณคลองรับน้ําทิ้งมีคาสูงสุดและลดลงเมื่อระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ TN แตละปบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง (บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 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 ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําทิ้งโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให TN ในคลองรับน้ําทิ้งมีคาลดลง
และการมีเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้งไมไดมีผลให TN ของดินลดลง สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน
0 ม. พบวา TN ในป พ.ศ. 2555 มี TN สูงสุด และบริเวณ 500 ม. 1000 ม. พบวาทั้ง 3 ป มี TN ไมแตกตางกัน
สวนบริเวณปากอาว พบวาในปพ.ศ. 2557 มี TN สูงกวาป พ.ศ. 2556 แตมี TN ไมแตกตางกับป พ.ศ. 2555
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลง TN ในอาวคุงกระเบน นอกจากอิทธิพลจากน้ําทิ้งแลวยังเกิดจากความ
รุนแรงของคลื่นลมพายุสภาพอากาศที่แตกตางกันในแตละป ซึ่งพัดพาตะกอนจากนอกปากอาวในรองน้ําลึกเขา
สูภายในอาวคุงกระเบน ทําใหแตละป คา TN บริเวณปากอาว และในอาวมีคาเปลี่ยนแปลงแตกตางไปจากคา
TN บริ ว ณคลองรั บ น้ํ าทิ้ ง สอดคลองกั บการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ําบริเวณปากอาว 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
ว า สั ด ส ว นคาร บ อนต อ ไนโตรเจน (C/N) เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทมากที่ สุ ด ที่ แ สดงอั ต ราการย อ ยสลาย
อินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย หากเซลลของจุลินทรียมีคา C/N เทากับ 8/1 หมายความวาประกอบดวยปริมาณ
คารบอน 8 สวน ตอไนโตรเจน 1 สวน เนื่องจากเซลลจุลินทรียใชสารประกอบคารบอนที่ไดจากการยอยสลาย
ในการสรางเปนองคประกอบของเซลลเพียง 1/3 ของทั้งหมด ปริมาณคารบอนอีก 2/3 จะถูกยอยสลายเปน
แกสในกระบวนการหายใจ ดังนั้น อาหารที่จุลินทรียใชไดจึงควรมี C/N อยูที่ประมาณ 24/1 หาก C/N ของ
อินทรียวัตถุที่ใสในดินมีคาสูงกวาประมาณ 24/1 จุลินทรียจะตองดูดใชไนโตรเจนสวนที่ไมเพียงพอจากดินรอบ
ขาง ดังนั้นจึงเกิดแนวทางปฏิบัติวาใหใชระดับของ C/N ของอินทรียวัตถุที่ไมสูงกวาประมาณ 20 เปนดัชนีคาด
เดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุ แสดงวา C/N ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ดินนั้นมีการ
ยอยสลายสู ง แตถา C/N มากกวา 20 ดิน นั้นมีการยอยสลายต่ํา จากผลการศึกษา C/N ของดินในอาวคุง
กระเบน ป พ.ศ. 2555 และ2556 (กอนขุดลอกเลนและระหวางขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง) ตั้งแตบริเวณ
คลองรับน้ําทิ้งไปจนถึงปากอาว มี C/N ไมแตกตางกัน คือดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง และปากอาวมีการยอย
สลายสูง แตดินในป พ.ศ. 2557 (หลังขุดลอกเลนในคลองรับน้ําทิ้ง) พบวาดินบริเวณ คลองรับน้ําทิ้ง บริเวณ
หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. และ500 ม. มี C/N ดินสูงกวาดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 1000 ม. และ
ปากอาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการขุดลอกเลนออกจากคลองรับน้ําทิ้งชวยให C/N สูงขึ้น คือดินมีการยอยสลาย
ต่ําลง โดย C/N บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1,000 ม. และ บริเวณปากอาว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.7, 33.4, 42.3, 20.5 และ 15.5 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบการลดลงของ C/N ตาม
ระยะทางโดยหาคาความสัมพันธแบบ Pearson พบวา C/N มีความสัมพันธผกผันกับระยะทางจากแหลงปลอย
น้ําทิ้ง (สถานที่) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาอัตราการยอยสลายที่เพิ่มขึ้นของคา C/N
ไมไดมาจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรอบอาวเทานั้นแตไดรับอิทธิพลจากตะกอนนอกอาวเนื่องจาก
ตะกอนปากอาวมีคา C/N สูงกวาบริเวณกลางอาว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของชนินทร (2540); มะลิ และ
คณะ (2545); Tookwinas (2001)
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ปริมาณ PO43- ของดินในอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําเปนลําดับแรก จึงมีคา PO43สูงสุด สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา PO43- ลดลงตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธแบบ Pearson ระหวางคา PO43- ของดินกับระยะทางจากแหลง
ปล อยน้ําทิ้ง (สถานที่ ) พบว ามี คา ความสัมพันธผกผัน กับระยะทาง (ตารางที่ 12) รวมทั้งสอดคล องกับ ผล
การศึกษาของ ชนินทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซึ่ง พบวา PO43- บริเวณคลองรับ
น้ําทิ้งมีคาสูงสุดและลดลงเมื่อระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งหางไกลมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ PO43แตละปบริเวณคลองรับน้ําทิ้ง (บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ,
ป พ.ศ. 2556 ระหวางขุดลอกเลนและไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่อง
เติมอากาศ) พบวา PO43- ในป พ.ศ. 2555 มีคาสูงกวา ป พ.ศ. 2556 และ 2557 ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจัดการคลอง
รับน้ําทิ้งโดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให PO43- ในคลองรับน้ําทิ้งมีคาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศ
ในคลองรับน้ําทิ้งไมไดมีผลให PO43- ของดินลดลง สวนบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. บริเวณ 500 ม.
1000 ม. และ บริเวณปากอาว พบวา ป พ.ศ. 2555 ดินมีปริมาณ PO43- สูงกวา ดินในป พ.ศ. 2556 และ 2557
คา BOD520 ของดินในอาวคุงกระเบน ชวงป พ.ศ. 2555-2557 เมื่อเปรียบเทียบตามระยะทาง
พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งซึ่งไดรับอิทธิพลจากน้ําทิ้งเปนลําดับแรก จึงมีคา BOD520- สูงสุด สวนบริเวณ
หางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. 1000 ม. และปากอาวมีคา PO43- ลดลงตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการ
เปรียบเทียบคาสหสัมพั นธแบบ Pearson ระหวางคา BOD520-- ของดินกับระยะทางจากแหลงปล อยน้ําทิ้ ง
(สถานที่) พบวามีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง (ตารางที่ 12) รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ชนิ น ทร (2540); มะลิ และคณะ (2545); Tookwinas (2001) ซึ่ง พบวา BOD520- บริเวณคลองรับ น้ําทิ้งมี
คาสูงสุดและลดลงเมื่อระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ BOD520- แตละปบริเวณ
คลองรับน้ําทิ้ง (บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง ป พ.ศ. 2555 กอนขุดลอกเลน และมีเครื่องเติมอากาศ ป พ.ศ. 2556
ระหวางขุดลอกเลนและไมมีเครื่องเติมอากาศ และป พ.ศ. 2557 หลังขุดลอกเลนแตไมมีเครื่องเติมอากาศ)
พบวา BOD520- ในป พ.ศ. 2555 และ 2556 มีคาสูงกวา ป พ.ศ. 2557 ซึ่งชี้ใหเห็นวาการจัดการคลองรับน้ําทิ้ง
โดยการขุดลอกตะกอนเลนชวยสงผลให BOD520- ในคลองรับน้ําทิ้งมีคาลดลง และการมีเครื่องเติมอากาศใน
คลองรับน้ําทิ้งไมมีผลให BOD520- ของดินลดลง
องคประกอบเนื้อดินอาวคุงกระเบน ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย (ตารางที่ 9, 10 และ 11)
เมื่อเทียบกับตารางมาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (ภาพที่ 3) พบวา
- คลองรับน้ําทิ้งมี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 8.0 % 33.4% และ 58.6 % ตามลําดับ จัดเปน SandyLoam
- 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
SandyLoam
- ปากอาว มี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 3.6 % 36.9 % และ 59.5 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อดินในบอเลี้ยงกุงมี ดินเหนียว ทรายแปง และ ทราย 10.0+4.3 % 33.3+13.8% และ
56.7+4.2 % ตามลําดับ จัดเปน Sandy-Loam (Tookwinas, 2001) ซึ่งจัดเปนเนื้อดินในกลุมเดียวกับเนื้อดิน
บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง และในอาวคุงกระเบน เมื่อเปรียบเทียบดินเหนียวในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ.
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2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 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. 25552557 บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง มีคาเพิ่มขึ้นจากป 2537 แตบริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ
1000 ม. มีดินเหนียวลดลงจากป พ.ศ. 2537 เมื่อเปรียบเทียบทรายแปงในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ.
2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง 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. 25552557 บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง บริเวณหางฝงปาชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ 1000 ม. มีทรายแปง เพิ่มขึ้น
จากป 2537 เมื่อเปรียบเทียบทรายในเดือน มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2537 ของชนินทร (2540) บริเวณคลอง
รับน้ําทิ้ง 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 บริเวณคลองรับน้ําทิ้ง บริเวณหางฝง ปา
ชายเลน 0 ม. และ 500 ม. และ 1000 ม. มีทรายลดลงจากป 2537 ซึ่งแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของน้ําทิ้งจาก
การเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน มีผลตอการเพิ่มขึ้นของ ดินเหนียว และทรายแปงในดินบริเวณคลองรับน้ํา
ทิ้ง สอดคลองกับคาสหสัมพันธแบบ Pearson เปรียบเทียบระหวางคาเปอรเซ็นต ดินเหนียว และ ทราย ดิน
อาวคุงกระเบนกับระยะทางจากแหลงปลอยน้ําทิ้ง (สถานที่) พบวามีคาความสัมพันธผกผันกับระยะทาง สวน
ทรายแปง พบวามีคาความสัมพันธเชิงบวกกับระยะทาง (ตารางที่ 12) เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นต ทราย
แปง และ ทราย ในแตละป (ตารางที่ 10 และ 11) พบวา บริเวณปากอาวคุงกระเบนมีเปอรเซ็นต ทรายแปง
และ ทราย แตกตางกันในแตละป สวนบริเวณ ตั้งแตคลองรับน้ําทิ้ง ไปจนถึงบริเวณหางจากฝง ปาชายเลน 0
ม. 500 ม. และ1000 ม. มีเปอรเซ็นตทรายแปง และทรายไมแตกตางกันในแตละป แสดงใหเห็นวาการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของทรายแปง และ ทราย บริเวณปากอาวแตละปไดรับอิทธิพลของคลื่นลมมากกวาอิทธิพลจากน้ํา
ทิ้ง

ภาพที่ 3 ตารางมาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (บุญชม และคณะ, 2526)
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สรุปผลการวิจัย
จากผลคุณภาพดินในคลองรับน้ําทิ้งและในอาวคุงกระเบน พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งมี pH
ต่ํา (แตอยูในเกณฑปกติ) สวนปริมาณสารอินทรีย (OM, OC และ BOD520) และ ปริมาณธาตุอาหาร (TN และ
PO43-) มีคาคอนขางสูง แตเมื่อพิจารณาคุณภาพดินตามระยะทางจากแหลงรับน้ําทิ้ง (คลองรับน้ําทิ้ง) ไปจนถึง
ปากอาว พบวา เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นดินบริเวณหางจากฝงปาชายเลน 0 ม. 500 ม. และ 1,000 ม. มี pH
เพิ่มขึ้น ปริมาณสารอินทรีย และ ปริมาณธาตุอาหาร ลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ แสดงใหเห็นวา
การจัดตั้งระบบชลประทานน้ําเค็มโดยมีคลองสงน้ําดีแยกออกมาจากคลองรับน้ําทิ้ง และมีการสงเสริมการเลี้ยง
สัตวน้ําภายใตมาตรฐาน GAP (การเลี้ยงกุงคุณภาพตามแนวทาง Good Aquaculture Practice) มีสวนชวย
ใหมีการจัดการบําบัดน้ําทิ้งและตะกอนในคลองรับน้ําทิ้งไดดีขึ้น รวมทั้งปาชายเลนชวยในการตกตะกอนของน้ํา
ทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ํารอบอาวคุงกระเบน ทําใหลดการแพรกระจายของตะกอนสารอินทรียจากน้ําทิ้ง
ไปสูอาวคุงกระเบน ถึงแมวาในป 2555-2557 มีคาเฉลี่ย ทราย 62.1+11.54 % ลดลงจาก ป พ.ศ. 2537 ซึ่งมี
คาเฉลี่ย ทราย 79.46+8.67 % แต เนื้อดินก็ ยังจัดอยูในกลุม Sandy-Loam ซึ่งแสดงใหเห็ นวาเนื้ อดินยังมี
คุณสมบัติใหน้ํามีการเปลี่ยนถายเทไดดี รวมทั้งในคลองรับน้ําทิ้งไดรับอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทําใหดินในชวง
น้ําลงไดสัมผัสอากาศเกิดขบวนการ oxidation การยอยสลายสารอินทรียไปเปนสารอนินทรีย ทําใหดินไดรับ
การบําบัดอยูในเกณฑปกติ และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดินกอนขุดลอกตะกอน (ป พ.ศ. 2555 และ 2556)
กับหลังขุดลอกตะกอน (ป พ.ศ. 2557) ในคลองรับน้ําทิ้ง พบวา คุณภาพดินหลังขุดลอกตะกอนมีคุณภาพดีขึ้น
คือคา pH สูงขึ้น คา TN, PO43- และ BOD5 ลดลง คา C/N เพิ่มขึ้น และจากการเปรียบเทียบคุณภาพดินใน
คลองรับน้ําทิ้งในชวงที่มีเครื่องเติมอากาศ (ป พ.ศ. 2555) กับปที่ไมมีเครื่องเติมอากาศ (ป พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ. 2557) พบวา ดินบริเวณคลองรับน้ําทิ้งในแตละปมีคุณภาพไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการมีหรือไมมี
เครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้งไมมีผลทําใหคุณภาพดินแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาคุณภาพดินในคลองรับน้ําทิ้งในชวงที่ไมมีเครื่องเติมอากาศ ใหนานขึ้นอีก 2-3 ป เพราะเมื่อ
พิจารณาคาใชจายคาใชไฟฟากับการมีเครื่องบําบัดน้ํา (ตารางที่ 1) พบวา ชวงที่ไมมีการใชเครื่องเติมอากาศ
สามารถลดคาใชไฟฟาประมาณ 6,469 unit/เดือน หรือ 29,030 บาท/เดือน และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ดินยังไมสามารถชี้ใหเห็นชัดวามีความจําเปนหรือไมที่ตองติดตั้งเครื่องเติมอากาศในคลองรับน้ําทิ้ง
2. เนื่องจากวิ ธีการวิเ คราะห Available phosphorus ในดินอาวคุงกระเบน ตั้ งแต ป พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.
2557 เปนวิธีการเดียวกัน คือ ใชสารละลายกรดสกัด Available phosphorus ในดิน ทําใหปริมาณ PO43ที่วิเ คราะหได ตามตารางที่ 6 มี คาสูงกว า วิธีการวิเ คราะหดินโดยสารละลาย NaCl ละลาย Available
phosphorus ในดิน ตามวิธีของ Chuan and Sugahara (1984) ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบ PO43ในดินกับแหลงน้ําอื่นที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงดําเนินการวิจัย
3. ระดับ C/N เปนดรรชนีคาดเดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุ C/N ต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ดินนั้นมีการยอยสลายสูง แตถา C/N มากกวา 20 ดินนั้นมีการยอยสลายต่ํา (สุนทรี, 2554) แต
การวิเคราะหหา TN จําเปนตองใชเครื่องกลั่นไนโตรเจนที่มีราคาแพง และตองใชกรดเขมขน และดางในการ
ยอย ทําใหเกิดมลพิษในหองปฏิบัติการเคมี รวมทั้งเครื่องกลั่นในโตรเจนเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วเนื่องจาก
กรดกัดกรอนและชํารุด ดังนั้นการหา N ในดิน ในรูป ไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนีย และไนโตรเจนรวม จาก
การสกัด N ที่ละลายน้ําจากดินตามวิธีของ Chuan and Sugahara (1984) จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
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จะตองนํามาใชศึกษาเพื่อใหสามารถทราบปริมาณ ไนโตรเจนที่ละลายน้ําไดในดิน และนํามาใชหาคาดรรชนี
คาดเดาความเปนประโยชนของไนโตรเจนจากแหลงอินทรียวัตถุในดิน
คําขอบคุณ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ (สํ า นั ก งาน กปร.) ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ประธานและ
คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น งานด า นวิ ช าการโครงการศู น ย ศึ ก ษาฯ สํ า นั ก งาน กปร. ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ในการ
ดําเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ ผอ.ทวี จินดามัยกุล ที่สนับสนุนการดําเนินงานเมื่อครั้งที่ทานดํารงตําแหนง
เปน ผอ.ศูนยศึกษาฯ อาวคุงกระเบนฯ ขอขอบพระคุณ ดร.สิริ เอกมหาราช (อดีต ผอ.ศูนยศึกษาฯ อาว
คุง
กระเบนฯ และเป นคณะอนุ กรรมการดําเนินงานด านวิ ชาการโครงการศูนยศึกษาฯ สํ านักงาน กปร.) ที่ให
คําปรึกษาแนะนําประสบการณดานงานวิจัยคุณภาพดิน และสิ่งแวดลอมชายฝง ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ที่ใหความอนุเคราะหยืมเครื่องเก็บตัวอยางตะกอนดิน
ใตทองน้ํา ขอขอบพระคุณ ดร.Angus MacNiven (Managing Director Baan promong Co., Ltd. และเปน
นักวิจัยรวมของ Prof.David Little ที่ AIT พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2547) ที่ชวยตรวจความถูกตองหลักไวยากรณ
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. ที่
ชวยตรวจสอบความถูกตองของคําและการใชคํากอนดําเนินการจัดพิมพเผยแพร และขอขอบคุณกลุมงานวิจัย
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝง งานวิเคราะหคุณภาพดิน (คุณชาตรี ทองสุก และคุณคงเดช ชํานาญ
ชล ชวยเก็บดินในอาวคุงกระเบน คุณเพ็ญวิสา ชัยภักตร คุณธนกฤตา เอี่ยมอิ่ม ชวยเตรียมดิน สารเคมี และ
วิเคราะหดิน คุณสมหมาย ชุมศิริ และคุณบุญยิ่ง สรางบุญ ชวยซอมดูแลสภาพเรือใหพรอมใชงานและขับเรือ
ออกเก็บตัวอยาง) และขอขอบคุณบุคคลที่ไมไดระบุนามแตมีสวนเกี่ยวของที่ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี
เอกสารอางอิง
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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
น้ํ า เข า กั น ก อ นวั ด pH ประมาณ 30 นาที ในระหว า งที่ ว างทิ้ ง ไว 30 นาที นั้ น ก อ นวั ด pH จํ า เป น ต อ ง
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 (อบที่ 105°C) 49.04 กรัม ในน้ํากลั่น ทําใหมีปริมาตรทั้งหมด 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 ในน้าํ กลั่น จนมีปริมาตร 100 มล.
2.2 วิธีการวิเคราะห
ชั่งตัวอยางดิน ซึ่งไดบดไวแลวอยางละเอียด (ผานตะแกรง 0.5 มล.) 0.5 - 2 กรัม ทั้งนี้แลวแตดิน
ตัวอยางจะมีอินทรียวัตถุมากหรือนอย บรรจุตัวอยางดินบดละเอียดที่ชั่งแลวลงใน flask ขนาด 250 มล. เติม
น้ํายา dichromate 1 N. ลงไป 10 มล. โดยใช pipette ตอจากนั้นใหเติม sulfuric acid ที่ผสม Silver sulfate
ลงไป 20 มล. โดยเร็ว แกวง flask ไปรอบๆ เบาๆ เพื่อใหน้ํายากับดินเขากันประมาณ 1-2 นาที แลวตั้งทิ้งไวให
ทําปฏิกิริยากันเปนเวลา 30 นาที
เติ มน้ํ า กลั่ นลงไป 100 ml และหยด indicator ลงไป 4-5 หยด ไตเตรท soil suspension
ดวยน้ํายา ferrous sulfate จนกระทั่งสีของ suspension เปลี่ยนจากเขียวเปนน้ําตาลปนแดง
หมายเหตุ ถาไตเตรทดวย ferrous sulfate มากเกินไป ใหเติมน้ํายา dichromate ลงไป 0.5-1
มล. แลวไตเตรทดวย ferrous sulfate อีกครั้งหนึ่ง end point คือที่จุด 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 ที่ใชวิธีนี้จําเปนตองทํา blank และจดปริมาณของ dichromate
sulfate แลวจึงคํานวณหาปริมาณของ dichromate ที่ถูก reduced โดยดินตัวอยาง
2.3 การคํานวณ
% organic carbon

=

% อินทรียวัตถุ

=

(me K2Cr2O7 - me FeSO4) x 0.336
weight of sample in grams
%organic carbon x 1.72

me K2Cr2O7

=

Normality ของ K2Cr2O7 x ml ของ K2Cr2O7 ที่ใช

me FeSO4

=

Normality ของ FeSO4 x ml ของ FeSO4 ที่ไตเตรท
หรือใชสูตร

% organic carbon

=

B

=

(B-S) x N x 0.336
weight of sample in grams
ml ของ FeSO4 ที่ไตรเตรท Blank

S

=

ml ของ FeSO4 ที่ไตรเตรทตัวอยาง

N

=

Normality ของ FeSO4 ที่ใชไตเตรท

ที่มา : 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 ใสสารเคมีที่ชั่งแลวลงใน beaker 600 มล. ที่มีน้ํา
กลั่นอยูแลวคนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสารเคมีนี้ละลายหมด ถายใส Volumetric flask 1 liter แลวปรับ
ปริมาตร
2. Amyl alcohol
3.2 วิธีการวิเคราะห
1. การเตรียมตัวอยางดิน (Pretreatment of soil) ชั่งตัวอยางดินตากแหงที่รอนผานตะแกรงขนาดตา
2 ม.ม. แลว จํานวน 50 กรัม ลงใน beaker 600 มล.
2. เติมสารละลาย 5% Calgon 50 มล. เติมน้ํากรอง 300 มล. คนใหทั่ว ตั้งทิ้งไวคางคืน
3. ถายดินจากขอ (2) ลงในเครื่องปนไฟฟา ปนนาน 1-2 นาที

23
4. ถายดินที่ปนแลว ลงใน Sedimentation Cylinder ทั้งหมด (อยาใหหกเปนเด็ดขาด)
5. เติมน้ํากรองจนครบ 1 ลิตร ใช plunger คน 20 ครั้ง วัดดวย Hydrometer อานคา 40 วินาทีแรก
จดบันทึกและเวลาวัดอุณหภูมิดวย Thermometer บันทึกผล
6. ทิ้งไว 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 ที่ 40 วินาทีแรก
Rb คือคา Hydrometer ของ blank ที่ 40 วินาทีแรก
ts คือคา อุณหภูมิ ของตัวอยาง ที่ 40 วินาทีแรก
tb คือคา อุณหภูมิ ของ blank ที่ 40 วินาทีแรก
clay =
(Rs-Rb)+0.36 (ts-tb) x 100 .......... 2 ชั่วโมง ตอมา
wt of sample
Rs2 คือคา Hydrometer ของน้ําตัวอยาง ที่ 2 ชั่วโมง
Rb2 คือคา Hydrometer ของ blank ที่ 2 ชั่วโมง
Ts2 คือคา อุณหภูมิ ของตัวอยาง ที่ 2 ชั่วโมง
Tb2 คือคา อุณหภูมิ ของ blank ที่ 2 ชั่วโมง
silt
=
(%silt + clay) - %clay
Sand =
100-(%silt + clay)
เมื่อทราบคา %sand, %silt, %clay แลวนําตัวเลขนี้ไปเทียบกับ riangle หรือ ตาราง
มาตรฐานสําหรับใชประเมินประเภทของเนื้อดิน (ภาพที่ 3) เพื่อจะไดทราบวาเปนเนื้อดินชนิดใด
ที่มา : 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 สี
4.1 ชั่ง Ammonium heptamolybdate (NH4)6 . MO7O24 . 4H2O 12 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 250 มล.
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5.
6.
7.
8.

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
Ascorbic acid solution
ละลาย Ascorbic acid solution 1.056 กรัม ในน้ํายา develop สี (ขอ 4.4) 250 มล. สารละลาย
นี้ตองเตรียมใหมๆ และเก็บไวไดไมเกิน 24 ชั่วโมง
Stock standard solution, 50 ppm
ละลาย KH2PO4 (GR อบที่ 105 °C นาน 2 ชั่วโมง) 0.2196 กรัม ในน้ํากลั่น แลวทําใหเปน1,000
มล. ใน volumetric flask
Standard solution, 5 ppm
ใช Pipet ดูด Stock standard solution 50 ppm 10 มล. ลงใน volumetric flask เติมน้ํากลั่นใหได
ปริมาตร 100 มล.
การเตรียมสารละลายมารตฐาน KH2PO4 ที่ระดับความเขมขนตางๆ
นํา KH2PO43- 50 ppm. (ขอ6) 10 มล. ใสในน้ํากลั่น 100 มล. = KH2PO43- 5 ppm.

1

ความเขมขน KH2PO43(ppm)
0

KH2PO43- 5 ppm
(มล.)
0

น้ํากลั่น
(มล.)
20

Ascorbic soln
(มล.)
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

ขวดที่

หมายเหตุ
เมื่อใส KH2PO43- 5 ppm. แลวใหใส น้ํากลั่ นลงไปเล็กนอยหลั งจากเติม Ascorbic soln 5 มล.
แลวคอยๆ เติมน้ํากลั่นใหได 25 มล. ทิ้งไว 15 นาที วัดที่ความยาวคลื่น 882 nm. นําคาการดูดกลืน
แสง (absorbance) แตละความเขมข นที่อานไดจ ากเครื่อง spectrophotometerมาคํานวนหา
ความสัมพันธเชิงเสน (correlation regression) โดยคา r (correlation) ควรมีคาเขาใกล 1 มาก
ที่สุด
สมการ regression

y = a+bx
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โดย
y = คาความเขมขน KH2PO43- (ppm)
a = คาคงที่ (constant)
b = คา slope
x = คา absorbance
4.2 วิธีการวิเคราะห
1. ชั่งดินซึ่งผานตะแกรงรอนขนาด 2 มม. หนัก 1 กรัม ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 มล. เติม
น้ํายาสกัด 20 มล. เขยาดวยมือ 40 วินาที แลวกรองทันทีดวยกระดาษกรอง No. 42
2. ใช pipette ดูดสารละลายดินที่กรองไดประมาณ 1 มล. ใสใน volumetric flask 25 มล. ใสในน้ํา
กลั่นพอประมาณ แลวเติม ascorbic solution 5 มล. เติมน้ํากลั่นใหไดปริมาตร 25 มล. เขยาสารละลายเขากันทิ้ง
ไวอยางนอย 15 นาที จะไดสารละลายสีน้ําเงิน วัดกับเครื่องสเปกโตที่คลื่น 882 nm. (สีจะคงที่นาน 24 ชั่วโมง)
ถาความเขมขนของสีของสารละลายดินเกินน้ํายามาตรฐาน ใหลดปริมาณสารละลายดินลง แตถาความเขมขนของ
สีของสารละลายดินเจือจางมากใหเพิ่มปริมาณสารละลาย 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 ของตัวอยางที่อานไดจากเครื่อง specto ลงใน สมการ regression ที่
ไดจากการคํานวน standard ขอ 8
ml of aliquot = ปริมาตรน้ําดินสกัด (ml) ในการวิเคราะหครั้งนี้ใช 1 ml
Total volume = ปริมาตรทั้งหมดที่สารทําปฏิกริยา (ml) ในการวิเคราะหครั้งนี้ใช น้ําดินสกัด 1 ml + น้ํากลั่น19
ml + Ascorbic soln 5 ml = 25 ml
ml ของน้ํายาสกัด = 20 ml
น.น. ดิน = น้ําหนักดินที่ใชสกัด (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 (BOD520) ในดิน
5.1 วิธีการวิเคราะห
ชั่งตัวอยางดินใสขวด BOD ตัวอยางละ 2 ชุดเติมน้ําที่ใหอากาศนานประมาณ 20 นาที แลว ปด
ดวยจุกขวดใหแนน ใสตูบม BOD (ตูมืดรักษาอุณหภูมิที่ 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 อบที่อุณหภูมิ 120 °C นาน 2-3 ชม.
W3 = น้ําหนักดินเปยกในขวด BOD (g)
ที่มา : 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 สําหรับเครื่องดูดควันพิษที่อุณหภูมิ 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)
- Copper Sulfate (CuSo4 . 5H2O)
- Selenium (Se)

100 g.
10 g.
1-2 g.

(800)
(80)
(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. นําตัวอยางดินที่รอนเรียบรอยแลว 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)
เปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเขม
- NaCO3
- NaOH
เปลี่ยนเปนสีมวงเขม
5. ทาวาสลีนที่ปากขวด 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. เปดเครื่องที่อุณหภูมิ 400 – 410 °C (องศาเซลเซียส) จากนั้นนําตัวอยางเมื่ออุณหภูมิได 410 °C แลว
8. จับเวลาใหครบ 45 นาที จากนั้นปดอุณหภูมิ นําตัวอยางออกวางขางๆ เพื่อดูดควันพิษใหหมด ใชเวลา
ประมาณ 10 - 15 นาที (อยาทิ้งไวนานเกินไปเพราะจะทําใหตัวอยางแข็งตัว)
9. ทําการเปดอุณหภูมิตอสําหรับกลั่นชุดตอไป แลวยกตัวอยางไปกลั่นกับเครื่องในหองวิเคราะหน้ําตอ
การกลั่นกับเครื่องกลั่นไนโตรเจนรุน VDK132
1. ทําการวอรมเครื่องดวยน้ําเปลา 2 ครั้งกอน

(ควรปรับ NaOH = 0 กอนทุกครั้ง)
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- นําน้ําใสฟาสกับทิวสนิดเดียว
2. เสียบปลั๊ก → เปดน้ําที่กอกน้ํา → ปดน้ําขางๆ ตัวเครื่องกลั่น → กด Fuse สีเขียว → กด Pre
Steam = 40 (ตัวเลข 2 ตัว)
Heating → ปรับ H2O = 3 NaOH = 7
3. สังเกตระดับน้ําจะตัดเอง → Start
4. นํา Boric 4% ใสในฟาสขนาด 25 มล. จํานวน 25 มล. หยด indicator 3 – 4 หยด
5. นํา flask มาใสที่เครื่องกลั่น ปดฝา flask ดวยกระดาษฟอยดกันสารใน flask กระเด็นออกมา
6. นําทิวสตัวอยางที่ดูดควันพิษหมดแลวใสในเครื่องกลั่น → กด Start กอนกด Start ดูตัวเลข NaOH
วาปรับเทากับ 7 หรือยัง
7. เสร็จแลวเครื่องกลั่นจะตัดเองโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียงดัง 1 ครั้ง นําทิวสตัวอยางออกลางดวยน้ํากลั่น
การลางเครื่องดูดควันพิษ
1. ทําการปดอุณหภูมิ ทิ้งไวใหเย็น
2. ตองลางหมอน้ําเครื่อง Digest ถายน้ําเขาออกทุกครั้งที่ใชเครื่องเสร็จแลว โดยการนําน้ําใสในหมอ แลวกด
ปนน้ําถายทิ้ง ทําซ้ํากัน 2 ครั้ง เพื่อลางสารเคมีที่ตกคางใหหมดไป
3. เช็ดบริเวณรอบๆ เครื่อง และขวดดาง-ปูน จากนั้นถอดสายยางออกมาลางดวย
การลางเครื่องกลั่นไนโตรเจนรุน 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 ที่เตรียม (0.05 N.)
V = ปริมาตรของกรด H2SO4 0.05 N. ที่ใชไตรเตรท (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 ความเขมขนที่แทจริงของกรดที่เตรียม = N x F
∴ คา F = 1.1193
ที่มา : ตามวิธี Micro-Kjeldahl method (ทัศนีย และคณะ, 2532)
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ประวัติและผลงานวิจัยที่สําคัญของนักวิจัยและคณะ
1. นางสาวเพ็ญแข คุณาวงคเดช (MissPhenkae Kunawongdet)
1.1 ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการประมง

ระดับ ชํานาญการ

1.2 ประวัติการศึกษา
ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ

2545

ปริญญาโท

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

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

Aquaculture and Aquatic Resources Asian Institute of
Management (Integrated Coastal
Technology; AIT
Zone Menagement)

1.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย
ทํา งานเป น นั กวิ ช าการประมง ดานสิ่งแวดลอมและการเลี้ย งสัตวน้ําชายฝง ประมาณ 25 ป
นับตั้งแตเริ่มบรรจุเปนขาราชการกรมประมง โดยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรแลวจํานวน 10 เรื่อง (หัวหนา
โครงการวิจัย 7 เรื่อง ผูดําเนินการวิจัย 2 เรื่อง และผูรวมวิจัย 1 เรื่อง)
- เพ็ญแข คุณาวงคเดช, วิเชียร สาคเรศ และ สุภิชา เมืองสาคร. 2538. การทดลองเลีย้ งหอยโขงทะเล
ชนิด Haliotis asinina ดวยสาหราย 3 ชนิด. รายงานวิชาการฉบับที่ 39/2538. ศูนยศึกษาการพัฒนา
ประมงอาวคุงกระเบน จันทบุรี, กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง. กรมประมง. 31 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.)
- วิเชียร สาคเรศ, เพ็ญแข คุณาวงคเดช และ สาคร เมืองสาคร. 2538. การอนุบาลลูกปลากะรัง
Epinephelus malabaricus ขนาดนิ้วดวยอาหารเม็ดที่เสริมไขมัน 2 ระดับ. รายงานวิชาการฉบับที่
39/2538. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน จันทบุรี, กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง. กรมประมง.
20 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.)
- เพ็ญแข คุณาวงคเดช, วิเชียร สาคเรศ, สุภิชา แกวมานพ และ สาคร มากทา. 2548. การทดลองเลี้ยง
หอยเปาฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแนนตางกัน โดยเปลี่ยนน้ําสัปดาหละ
ครั้ง. รายงานวิชาการฉบับที่ 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
เลี้ยงหอยเปาฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ดวยสาหรายสด สาหรายแหง และอาหารผสม
อัดเม็ด. รายงานวิชาการฉบับที่ 14/2548. ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน, สํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 17 หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.)
- เพ็ญแข คุณาวงคเดช. 2548. การเลี้ยงหอยเปาฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในน้ําที่มีการ
เปลี่ยนถายและไมเปลี่ยนถาย. รายงานวิชาการฉบับที่ 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. รายงานวิชาการฉบับที่ 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. รายงานวิชาการฉบับที่ 10/2552. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จันทบุรี, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง. กรมประมง. 25
หนา. (ทุน: วช. ผาน กปม.)
- เพ็ญแข คุณาวงคเดช ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ กัญญารัตน สุนทรา. 2560. ผลของน้ําทิ้งจากการ
เลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน ระหวางป 25552557. หนา 55-69 ใน: กรมประมง. 2560. รายงานการประชุมวิชาการประมงประจําป 2560.
กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (08) 55-69. (ทุน: สํานักงาน กปร.)
- ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ เพ็ญแข คุณาวงคเดช*. 2561. ผลกระทบของน้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําใน
ระบบชลประทานน้ําเค็มตอปริมาณตะกอนในอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ระหวางป 2555-2557. ใน:
กรมประมง. 2561. รายงานการประชุมวิชาการประมงประจําป 2561. กลุมบริหารงานวิจัย กองแผนงาน
กรมประมง เอกสารฉบับที่ 6/2561: (015) 54-64. (ทุน: สํานักงาน กปร.)
- เพ็ญแข คุณาวงคเดช ประจวบ ลีรักษาเกียรติ และ กัญญารัตน สุนทรา. 2562. ผลกระทบของน้ําทิ้ง
จากการเลี้ยงสัตวน้ําในระบบชลประทานน้ําเค็มตอคุณภาพน้ําในอาวคุงกระเบน และประเมินตนทุนผลตอบแทนของการจัดการระบบชลประทานน้ําเค็มอาวคุงกระเบน ระหวางป 2555 – 2557. รายงาน
วิชาการฉบับที่ 1/2562. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ, สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. 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 ประสบการณหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
มีประสบการณชํานาญดานการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (หอยเปาฮื้อ และสาหรายทะเล) การ
เลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบน้ําหมุนเวียนโดยใชสาหรายทะเลบําบัดน้ํา และการวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการ
เลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
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2. นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ (Mr.Prachuab Leeruksakiat)
2.1 ตําแหนง บริหาร ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการประมง

ระดับ ชํานาญการพิเศษ

2.2 ประวัติการศึกษา
ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ

2536

ปริญญาโท

Natural Resources Management

Asian Institute of
Technology; AIT

2527

ปริญญาตรี

ประมง (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

ม.เกษตรศาสตร

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

2.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย
- การศึกษาการบีบตากุงกุลาดําในน้ําเค็มผสมระบบปด
- การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุงทะเลตอคุณสมบัติน้ําบริเวณอาวคุงกระเบน
- การสาธิตการเลี้ยงกุงกุลาดําแบบพัฒนาบริเวณอาวคุงกระเบน
- การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงกุงกุลาดําตอคุณสมบัติน้ําบริเวณอาวคุงกระเบน
- การใชขอมูลภาพถายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตรประเมินพื้นที่การเลี้ยง
กุงกุลาดําและปาชายเลนจังหวัดจันทบุรี
- การคัดเลือกการปลูกปาชายเลนและการเลี้ยงกุงทะเลในจังหวัดจันทบุรี
โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน
จังหวัดตราด
- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน
จังหวัดระยอง
- การสํารวจและการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรพื้นที่เลี้ยงกุงกุลาดําและปาชายเลน
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
- การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงกุงทะเลและฟนฟูปาชายเลนจังหวัดตราด
โดยสารสนเทศภูมิศาสตร
- การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรประมงจังหวัดจันทบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- การจัดทําขอมูลทรัพยากรชายฝงศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
จังหวัดจันทบุรีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- การจําแนกการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ
จังหวัดจันทบุรีดวยภาพถายดาวเทียม

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536 – 2537
พ.ศ. 2536 – 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ.2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543
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- การประเมินพื้นที่เลี้ยงกุงทะเลและปาชายเลนภาคตะวันออก
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
- การเลี้ยงปลากะพงขาวผสมผสานกับการฟนฟูปาชายเลน
- การศึกษาคุณภาพน้ําคลองรําพันเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา
- ชนิด ปริมาณ แบคทีเรียและแพลงกตอนในแหลงน้ําธรรมชาติเจาหลาว แหลมเสด็จ
และคุงวิมาน จังหวัดจันทบุรี
- การจําแนกและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

2.4 ประสบการณหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
2.5 สถานที่ทํางาน/ ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
ที่อยู 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
ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ระดับ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

2544

ปริญญาตรี

ครุศาสตรเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

(เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว)

เจาคุณทหารลาดกระบัง

3.3 ประวัติการทํางานและการวิจัย
3.4 ประสบการณหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ
3.5 สถานที่ทํางาน/ ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
ที่อยู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
รหัสไปรษณีย 22120 โทรศัพท 039-433216-8 โทรสาร 039-4332109
E-mail: <untoniolouis@gmail.com>

