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BENJAWAN KHOTCHASANEE : FLUXES OF DISSOLVED INORGANIC
NUTRIENTS AND TOTAL SUSPENDED SOLID AT THE PRANBURI RIVER MOUTH,
PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE. ADVISORY COMMITTEE: ANUKUL
BURANAPRATHEPRAT, Ph.D. 2021.
The aims of this research are to study fluxes of dissolved inorganic nutrients,
total suspended solid (TSS) and water qualities at the Pranburi River, Prachuap Khiri
Khan Province in December 2018, March, June and September 2019. The results
showed that net water flux and net dissolved inorganic nutrient fluxes were controlled
by discharge from the Pranburi Dam. The net water fluxes mostly flowed seaward
except in December when the net water flux and the net TSS flux flowed riverward for
0.01 x 106 m3/day and 62.59 ton/day, respectively. The largest net fluxes of water,
silicate and phosphate occurred in September for 2.01 x 106 m3/day, 4,658.25 kg Si/day
and 72.04 kg P/day, respectively, which is the peak of wet season. The net water flux in
March was almost similar to that in June by 0.76 x 106 m3/day and 0.85 x 106 m3/day,
respectively. Meanwhile, the net fluxes of ammonia and nitrate were largest in March
(Dry season) by 276.60 and 220.70 kg N/day, respectively. The main sources of
nutrients from the urban area. Most water quality parameters in the Pranburi River met
water quality standard in category 3 (suitable for agriculture activities) except for
dissolved oxygen (less than 4 mg/l) and BOD (higher than 2 mg/l). BOD and phosphate
increased when river water flowing through the urban area in December (the transition
period from wet to dry season) and March (the dry season).
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เหตุการณ์นา้ ทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) หรือการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชบริเวณปาก
แม่ น ้า และชายฝั่ งทะเลในปั จ จุบัน มี ก ารเกิ ด ขึ น้ บ่ อ ยครั้ง และมี ค วามรุ น แรงมากขึ น้ การเกิ ด
ปรากฏการณ์นา้ เปลี่ ยนสีส ามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีใ้ ห้เห็นถึง ความเสื่อมโทรมของนา้ ทะเล โดยมี
สาเหตุสาคัญมาจากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ท่มี ีการปลดปล่อยของเสียลงสูแ่ หล่งนา้ ทาให้
สารอาหารถูกพัดพาออกสู่ทะเล และเกิดการสะสมของสารอาหารในแหล่งนา้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้แพลงก์ตอนพืชมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทาให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งนา้
ลดลงจนอาจถึ ง สภาวะออกซิ เ จนต่ า (Hypoxia) และท าให้เ กิ ด การตายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในน ้า
เหตุการณ์จะยิ่งรุ นแรงเมื่อมี การสะพรั่งของแพลงก์ตอนบางชนิดมีสารชีวพิษที่สามารถสะสมใน
ร่างกายและถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่ อาหารได้ ทาให้สิ่งมีชีวิตได้รบั อันตรายจากสารชีวพิ ษเมื่ อ
บริโภคสัตว์นา้ เหล่านีเ้ ข้าไป
สาหรับในประเทศไทยได้มีการรายงานการเกิดนา้ เปลี่ยนสีท่เี ป็ นพิษอัมพาตครัง้ แรกเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2526 ที่ปากแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผูป้ ่ วย 63 ราย และ
เสียชีวิต 1 ราย เนื่องจากการบริโภคหอยแมลงภู่ท่ีจับมาจากบริเวณที่เกิดนา้ เปลี่ยนสี คาดว่า
ต้นเหตุท่ีท าให้เ กิ ด พิ ษ อัม พาตในหอยมาจากการปลดปล่อ ยของเสี ย จากกิจ กรรมของมนุษ ย์
ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแม่นา้ ปราณบุรี จึงทาให้เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช
และชักนาให้เกิดพิษอัมพาตในหอย (สุทธิชยั เตมียว์ ณิชย์, 2527)
แม่นา้ ปราณบุรี เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี มีความยาวประมาณ 189 กิโลเมตร ไหล
ออกสู่อ่าวไทยฝั่ งตะวันตกที่ ตาบลปากนา้ ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์
(สถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรทางน ้า และการเกษตร, 2555b) เป็ น แหล่ง ทรัพ ยากรที่ มี ค วาม
หลากหลายสูง มีความสาคัญในการเป็ นแหล่งประมง แหล่งเพาะเลีย้ งชายฝั่ ง อีกทั้งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ นอกจากนีย้ งั เป็ นพืน้ ที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ชุมชนบ้านเรือน
กิจการท่าเรือ การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพแหล่งนา้ เพิ่มขึน้ ทุกปี (กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ ายคุณภาพนา้
งานคุณ ภาพน ้า ชายฝั่ งส านัก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ , 2532) งานวิ จัย นี ้จึ ง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยบริเวณปาก
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แม่นา้ ปราณบุรี ตามฤดูกาลในรอบปี เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและปริมาณของสารอาหาร รวมทัง้
การตรวจวัดคุณภาพนา้ บริเวณภายในแม่นา้ จนถึงบริเวณปากแม่นา้ เพื่อติดตามแหล่งที่ม าและ
การเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร ระหว่างบริเวณแผ่นดินและบริเวณปากแม่นา้ ซึ่งมีความสาคัญใน
การใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและการวางแผนจัดการคุณภาพ
นา้ บริเวณแม่นา้ ปราณบุรีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อประเมินฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายนา้ และของแข็งแขวนลอยจาก
แม่นา้ ปราณบุรีท่ไี หลออกสูท่ ะเลในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ในรอบปี
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนา้ ปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้
และของแข็งแขวนลอยบริเวณภายในแม่นา้ และปากแม่ปราณบุรีในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ในรอบปี

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยบริเวณปากแม่ นา้
ปราณบุรีมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาล
2. คุณภาพนา้ บริเวณภายในแม่นา้ และปากแม่นา้ ปราณบุรีมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ช่วงฤดูกาล

1.4 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
1. ทราบข้อมูลฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยที่ไหล
จากแม่นา้ ปราณบุรีไหลออกสูท่ ะเลในแต่ละฤดูกาล
2. ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนา้ และปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้
บริเวณภายในแม่นา้ และปากแม่นา้ ปราณบุรี
3. ทราบข้อ มูล พื ้น ฐานที่ ส ามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการวางแผน เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
1. ตรวจวัดกระแสนา้ และเก็บตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารบริเวณปาก
แม่นา้ ปราณบุรีเป็ นระยะเวลา 25 ชั่วโมง ให้ครอบคลุมวัฏจักรนา้ ขึน้ นา้ ลงในรอบวัน เพื่อนามา
คานวณค่าฟลักซ์เพื่อให้ทราบปริมาณของสารหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยที่ไหล
ออกสู่ทะเลในรอบปี โดยทาการศึกษาในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (ธันวาคม) ช่วงฤดู
แล้ง (มีนาคม) ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (มิถนุ ายน) และช่วงฤดูนา้ มาก (กันยายน)
2. ตรวจวัดคุณภาพนา้ ได้แก่ สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ คลอโรฟิ ลล์-เอ ของแข็ง
แขวนลอย และค่าคุณภาพนา้ ทั่วไปอื่น ๆ ในบริเวณภายในแม่นา้ และบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ของแข็งแขวนลอย และการเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ เมื่อไหลออกสูท่ ะเล
3. ทาการเปรียบเทียบข้อมูลของฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอยในบริเวณพืน้ ที่ปากแม่นา้ ปราณบุรี และบริเวณพืน้ ที่ปากแม่นา้ อื่น ๆ ในภาคใต้ และภาค
ตะวันออกของประเทศไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 แม่น้าปราณบุรี
2.1.1 สภาพภูมิประเทศทั่วไป
แม่นา้ ปราณบุรีตงั้ อยู่ในลุม่ นา้ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์ (ภาพที่ 2-2) มีพนื ้ ที่ลมุ่ นา้
สาขา 2,997.06 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 42.02 ของพืน้ ที่ลมุ่ นา้ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์
ครอบคลุมพืน้ ที่อาเภอสามร้อยยอด อาเภอปราณบุรี อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอ
แก่งกระจาน อาเภอชะอา อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีลานา้ สายสาคัญ คือ แม่นา้ ปราณบุรี ซึ่ง
ไหลผ่านพืน้ ที่ตอนเหนือสุดของลุม่ นา้ ติดกับเขตลุม่ นา้ แม่นา้ เพชรบุรี ไหลจากทิศตะวันตกและ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ต้นนา้ มาจากเทือกเขาตะนาวศรี
ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นเทือกเขาสูงและเป็ นพรมแดนไทย-พม่า และเทือกเขาทางตะวันตกเฉียง
เหนือบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตติดต่อลุ่มนา้ แม่นา้ เพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยทาง
ทิศตะวันออกที่ปากนา้ ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี ความยาวของลานา้ ประมาณ 189 กิโลเมตร
ลานา้ มีความลาดชันมากในตอนบนและค่อนข้างราบในตอนล่าง ความลาดชันเฉลี่ยของลานา้
ประมาณ 1 : 590 (ภาพที่ 2-1)ในพืน้ ที่ลมุ่ นา้ เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพืน้ ที่มีปัญหา
เรื่องดินตืน้ ดินทราย ดินเค็มจัด และพบว่ามีการชะล้างพังทลายสูง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
ทางนา้ และการเกษตร, 2555)

ภาพที่ 2-1 รูปภาพตามแนวแม่นา้ ในลุม่ นา้ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาพที่ 2-2 แผนที่แสดงลุม่ นา้ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์ (พืน้ ที่สีสม้ อิฐ)
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรทางนา้ และการเกษตร, 2555)
เนื่องจากแม่นา้ ปราณบุรีไหลผ่านพืน้ ที่ซ่งึ มีความลาดเทมาก เนื่องจากฝนในลุม่ นา้ นีม้ ี
น้อย และตกหนักในช่วงที่มีดีเฟรสชั่นผ่าน ในช่วงเดือนตุลาคมเท่านัน้ และที่ราบผืนใหญ่ก็มีเพียง
ลาห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่านน้อยสาย จึงขาดแคลนนา้ สาหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และในช่วงที่เกิด
ฝนตกหนัก นา้ ในแม่นา้ ปราณบุรีและลาห้วยต่าง ๆ จากชายเขาก็ไหลบ่าเข้าไปท่วมที่ราบ ซึ่งทา
การเพาะปลูกตลอดจนเส้นทางคมนาคม ซึ่งสร้างขวางทางนา้ ไหลผ่านอยู่เสมอ จนทาให้การ
คมนาคมเสียหายใช้การไม่ได้ และเกิดปัญหาการขาดแคลนนา้ ในหน้าแล้ง แต่มีอทุ กภัยในหน้าฝน
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กรมชลประทานจึงสร้างเขื่อนปราณบุรีขึน้ เป็ นเขื่อนดินขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเก็บกักนา้ เพื่อ
ช่วยเหลือพืน้ ที่ชลประทานในเขตโครงการปราณบุรีประมาณ 235,750 ไร่ ฤดูแล้ง 144,000 ไร่ และ
สามารถผันนา้ ลงแม่นา้ ปราณบุรี เพื่อการอุปโภค - บริโภค ของทัง้ สองฝั่งแม่นา้ ปราณบุรี
บรรเทาอุทกภัยในบริเวณพืน้ ที่ทา้ ยเขื่อนปราณบุรี ช่วยปรับปรุงและเพิ่มพืน้ ที่เพาะปลูกบริเวณทุ่ง
สามร้อยยอด ซึ่งเป็ นดินเค็มให้ทาการเพาะปลูกได้ ส่งเสริมการคมนาคมทางบก ฃ รวมถึงเป็ น
แหล่งเพาะพันธุป์ ลานา้ จืดและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนัน้ ยังส่งนา้ ไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค
ในท้องที่อาเภอหัวหินและเพื่อการเกษตรในท้องที่อาเภอปราณบุรี อาเภอกุยบุรีลงไปถึงอาเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เริ่มทาการก่อสร้างปี พ.ศ. 2510 และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2525
โดยข้อมูลทั่วไปของเขื่อนปราณบุรีแสดงดังตารางที่ 2-1 (กรมชลประทาน, ม.ป.ป.)
ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ข้อมูลทั่วไปของเขื่อนปราณบุรี
ปริมาณนา้ ไหลลงอ่างปราณบุรี
29 ตร.กม.
พืน้ ที่รบั นา้
450 ล้าน ลบ.ม./ปี
ปริมาณฝนเฉลี่ย
2,029 ตร.กม.
พืน้ ที่ชลประทาน
1,041 มม. /ปี
ระดับสันเขื่อน
62 เมตร
ระดับนา้ สูงสุด
60 เมตร
ระดับนา้ เก็บกัก
56.1 เมตร
ระดับนา้ ต่าสุด
37 เมตร
ปริมาตรนา้ สูงสุด
390 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรนา้ เก็บกัก
347 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรนา้ ต่าสุด
17.59 ล้าน ลบ.ม.
ระบายนา้ ล้นหลัก
945.00 ลบ.ม./วินาที
ระบายนา้ ล้นฉุกเฉิน ระบายนา้ ได้
680.00 ลบ.ม./วินาที
ระบายลงลานา้ เดิม (River Outlet)
3.00 ลบ.ม./วินาที
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ประชาชนใช้ประโยชน์จากแม่นา้ ปราณบุรี ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม
นอกจากนีย้ งั เป็ นแหล่งนา้ ดิบของการประปาอาเภอปราณบุรี ในปัจจุบนั พบว่าคุณภาพนา้ มีความ
เสื่อมโทรมมากกว่าในอดีต จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า
มีการระบายนา้ ทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนที่มีการขยายตัว มีการทิง้ นา้ จากสะพาน
ปลา และการทาฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ ชายฝั่ง จากที่การใช้ประโยชน์ท่ดี ินลุม่ นา้ สาขาแม่นา้
ปราณบุรี (ภาพที่ 2-3) พบว่าบริเวณลุม่ นา้ สาขาแม่นา้ ปราณบุรีมีผลผลิตที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะพืชไร่ อ้อย สับปะรด ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และเป็ นแหล่งผลิตพืชที่สาคัญเพื่อใช้เป็ น
วัตถุดิบส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลิต
พืน้ ที่ 2 ใน 3 ของลุม่ นา้ เป็ นพืน้ ที่อนุรกั ษ์และพืน้ ที่ท่ใี ช้ในกิจกรรมของทหาร เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ ทาให้การพัฒนาพืน้ ที่เพื่อใช้ในการเกษตรเป็ นไปอย่างจากัด แผนการใช้ท่ีดิน
บริเวณลุม่ นา้ สาขาแม่นา้ ปราณบุรี ถูกแบ่งออกเป็ น เขตป่ าไม้ 1,214,394 ไร่ (66%) เขต
เกษตรกรรม 552,310 ไร่ (30.02%) เขตพัฒนาเพาะเลีย้ งชายฝั่ง 2,980 ไร่ (0.16%) เขตชุมชน
47,493 ไร่ (2.58%) เขตแหล่งนา้ 19,848 ไร่ (1.08%) และเขตท่องเที่ยว 3,020 ไร่ (0.16%) (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2545)

ภาพที่ 2-3 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินลุม่ นา้ สาขาแม่นา้ ปราณบุรี
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2.1.2 สภาพภูมิอากาศทั่วไป
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีสภาพภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือมีภมู ิอากาศ
แบบกึ่งแห้งแล้ง โดยทั่วไปไม่รอ้ นและไม่หนาวจนเกินไป ความชืน้ ของอากาศปานกลางเนื่องจาก
อยู่ใกล้ทะเล ความชืน้ สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี ประมาณร้อยละ 78 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27
องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็ น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน
เป็ นระยะเวลาประมาณ 7 เดือน (ภาพที่ 2-4) โดยได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง
พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะตกหนักใน เดือนพฤษภาคม แล้วฝนจะทิง้ ช่วงในเดือน
มิถนุ ายนและกรกฎาคม หลังจากนัน้ ฝนจะตกหนักช่วงเดือน สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน (ภาพที่
2-5) ฤดูหนาว เริ่มตัง้ แต่เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาอากาศแห้งและลมหนาวมา ฤดูรอ้ น เริ่มตัง้ แต่ปลายเดือน
มีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน โดยได้รบั อิทธิพลจากลม มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ โดยพัดเอาความร้อนขึน้ มา (สานักอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ า
ชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555)

ภาพที่ 2-4 ทิศทางการพัดของลมมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทย (กรมอุตนุ ิยมวิทยา)

9

ภาพที่ 2-5 ปริมาณนา้ ฝนเฉลี่ยรายเดือนที่อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2560
2.1.3 การกาหนดประเภทของแหล่งน้าในแม่น้าปราณบุรี
จากประกาศของกรมควบคุมมลพิษ (2554) ให้แม่นา้ ปราณบุรีตงั้ แต่บริเวณปากแม่นา้
ปราณบุรี บ้านปากนา้ ปราณ ตาบลปากนา้ ปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่นา้ ปราณบุรี บริเวณท้ายเขื่อนปราณบุรี บ้านวังวนชลประทาน ตาบล
หนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กิโลเมตรที่ 158 (ภาพที่ 2-6) เป็ นแหล่ง
นา้ ผิวดินประเภทที่ 2 เป็ นแหล่งนา้ ที่ได้รบั นา้ ทิง้ จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภค และบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้ โรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนา้ ทั่วไปก่อน รวมทัง้ เป็ นประโยชน์เพื่อการอนุรกั ษ์สตั ว์นา้ การประมง การว่ายนา้
และกีฬาทางนา้
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ภาพที่ 2-6 แผนที่ประกาศกรมควบคุมมลพิษกาหนดประเภทแหล่งนา้ ในแม่นา้ ปราณบุรี
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องกาหนดประเภทของแหล่งนา้ ผิวดินให้แม่นา้ ปราณ
บุรี เป็ นแหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 2 (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) และจากรายงานของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (2560) สรุปคุณภาพนา้ แม่นา้ ปราณบุรีโดยรวมจากการตรวจวัดคุณภาพนา้
ตลอดปี พบว่าคุณภาพนา้ แม่นา้ ปราณบุรี อยู่ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพนา้ ประเภทที่ 4 หรือ เสื่อมโทรม ไม่
เป็ นไปตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ ตัวชีว้ ดั คุณภาพนา้ ที่เป็ นปัญหาสาคัญ ได้แก่
ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) โดยมาตรฐานแหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่
2 กาหนดให้ค่า DO ไม่นอ้ ยกว่า 2.0 mg/l จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานใน
บางสถานี โดยมีค่าประมาณ 1.20 mg/l บ่งบอกได้ว่าไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ หรือ บีโอดี (Biological Oxygen Demand, BOD) ซึ่ง
BOD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนในนา้ ที่ถูกใช้ไปในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียโ์ ดยจุลชีพ
ที่อาศัยในแหล่งนา้ ยิ่งมีค่า BOD มาก แสดงว่านา้ มีความสกปรกสูง โดยมาตรฐานแหล่งนา้ ผิวดิน
ประเภทที่ 2 กาหนดให้ค่า BOD ไม่เกิน 1.5 mg/l จากการตรวจวัด พบว่า คุณภาพนา้ มีค่าสูงเกิน
มาตรฐานในบางสถานี บ่งบอกถึงความไม่สะอาดของแหล่งนา้ หรือมีการปนเปื ้อนจาก
อินทรียวัตถุท่ยี ่อยสลายจากนา้ ทิง้ ของบ้านเรือน หรือชุมชน มีค่าออกซิเจนต่า สัตว์นา้ ทั่วไปไม่
สามารถดารงชีพอยู่ได้
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ค่าแอมโมเนีย – ไนโตรเจน (Ammonia – Nitrogen, NH3-N) โดยมาตรฐานแหล่งนา้ ผิว
ดินประเภทที่ 2 กาหนดให้ค่า NH3-N ไม่เกิน 0.5 mg/l จากการตรวจวัด พบว่า คุณภาพนา้ มีค่าสูง
เกินมาตรฐาน แสดงว่าแหล่งนา้ มีการปนเปื ้อนจากมลพิษสูง และอาจเป็ นผลต่อการดารงชีวิตของ
สัตว์นา้ (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี, 2560)

2.2 แหล่งกาเนิดสารอาหาร
แหล่งกาเนิดสารอาหารที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แหล่งที่มีจดุ กาเนิดแน่นอน (Point Source) ได้แก่ แหล่งชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และปศุสตั ว์เป็ นต้น และ แหล่งที่มีจดุ กาเนิดไม่แน่นอน (Non-Point
Source) ได้แก่ การเกษตร เป็ นต้น จากรานงานของ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) พบว่า
แหล่งกาเนิดสารอาหารที่สาคัญในบริเวณพืน้ ที่ปราณบุรีจึงถูกแบ่งออกเป็ น 4 แหล่งหลัก ได้แก่
2.2.1 จากโรงงานอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรีสว่ นใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตร จากการสารวจโรงงานในเขตเทศบาลปราณบุรีเป็ นที่ตงั้ โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญเป็ นจานวนมาก เนื่องจากเดิมอาเภอปราณบุรีเป็ นแหล่งชุมชนที่มีความ
หนาแน่นของจานวนประชากรมากที่สดุ และเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่เป็ นที่ตอ้ งการของโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สับปะรด อ้อย กล้วย เป็ น โดยมีโรงงานในเขตเทศบาลปราณบุรี
จานวน 39 แห่ง เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูป
บรรจุกระป๋ อง นา้ สับปะรดเข้มข้นบรรจุกระป๋ อง และโรงงานนา้ ตาล นับว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 1 ของจังหวัด ส่วนในเขตเทศบาลตาบลปากนา้ ปราณ มีโรงงานแปรรูป
สับปะรด 31 แห่ง ผลไม้อ่ืน ๆ อีก 11 แห่ง และอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ 2 แห่ง
2.2.2 ชุมชน และการพาณิชยกรรม
ในเขตเทศบาลมีอาคารบ้านเรือนตัง้ อยู่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย มีพนื ้ ที่
ประมาณ 4834.03 ไร่ รวมการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ในเขตผังเมืองรวม ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลตาบลปราณบุรีและตาบลปากนา้ ปราณ เป็ นประเภทธุรกิจขนาด
เล็ก และขนาดกลางซึ่งมีการรวมตัวหนาแน่น ตามแนวถนนเพชรเกษมและถนนรัฐบารุง อีก
บริเวณหนึ่งคือ บริเวณรอบ ๆ วงเวียนในเขตเทศบาลปากนา้ ปราณ นอกนัน้ จะกระจายตัวปนกับ
ย่านพักอาศัยโดยส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าอุปโภค – บริโภคเช่น ร้านค้าของเบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร –
เครื่องดื่ม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
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2.2.3 การเกษตรและปศุสัตว์
ในพืน้ ที่ปราณบุรี มีการเพาะปลูกพืชไร่มากที่สดุ โดยเฉพาะพืชไร่ได้แก่ สับปะรด ปลูก
มากที่สดุ รองลงมาได้แก่ อ้อยและผลไม้ เช่น มะม่วง ขนุน และนอกจากนีย้ งั เพาะปลูกไม้ยืนต้น
จาพวกผลไม้และพืน้ ที่ทานาปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ รวมทัง้ พืชสมุนไพร เช่น ว่านหาง
จระเข้ ส่วนการปศุสตั ว์ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์สว่ นใหญ่จะประกอบอาชีพการเลีย้ งสัตว์เป็ นอาชีพ
เสริม ควบคู่กบั การประกอบอาชีพการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพการ
เลีย้ งสัตว์เป็ นอาชีพหลัก หรือเลีย้ งสัตว์เพื่อการค้า มีแนวโน้มสูงขึน้ เรื่อย ๆ
2.2.4 การประมง และการเพาะเลีย้ งชายฝั่ ง
บริเวณปากแม่นา้ ปราณมีการประกอบกิจกรรมจาพวกการประมง เช่น อุตสาหกรรม
การประมง และการแปรรูปสัตว์นา้ มีการระบายนา้ ทิง้ จากสะพานปลาเนื่องจากการล้างทาความ
สะอาดสัตว์นา้ แปรรูปสัตว์นา้ การล้างทาความสะอาดท่าและเรือประมง ไหลลงสูแ่ หล่งนา้ โดยตรง
โดยไม่ผ่านการดักเศษชิน้ ส่วนสัตว์นา้ และระบบบาบัดใด จึงมักมีคราบไขมัน เศษซากสัตว์นา้ และ
เศษขยะมูลฝอยลอยอยู่บนผิวนา้ ซึ่งนา้ ทิง้ เหล่านีจ้ ะมีสารอินทรียป์ นเปื ้อนเป็ นจานวนมาก มีผลต่อ
คุณภาพนา้ และสิ่งมีชีวิตในบริเวณนัน้ อกจากนีย้ งั พบว่าบริเวณชุมชนปากนา้ ปราณบุรี เป็ นแหล่ง
เพาะเลีย้ งชายฝั่ง โดยนา้ ที่เกิดจากการระบายจากบ่อเพาะเลีย้ งก็ถือเป็ นแหล่งกาเนิดของ
สารอาหารที่สาคัญ ยกตัวอย่างเช่น การเพาะเลีย้ งชายฝั่งที่สาคัญในพืน้ ที่ปราณบุรีได้แก่ การทา
นากุง้ และการเลีย้ งหอย

2.3 ยูโทรฟิ เคชั่น การเกิดปรากฏการณ์น้าเปลี่ยนสี และปรากฎการณ์น้าเบียด
2.3.1 ปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides)
ปรากฏการณ์นา้ ทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่เี กิดขึน้ จาก
แพลงก์ตอนพืช ที่อาศัยอยู่ในนา้ ทะเลมีการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว ในเวลา
อันสัน้ และด้วยแพลงก์ตอนพืชเหล่านีต้ ่างก็มีสีในตัวเอง เมื่อแพลงก์ตอนมีการขยายพันธุแ์ ละ
เติบโต จึงทาให้เกิดเป็ นปรากฏการณ์นา้ ทะเลเปลี่ยนสีตามสีของแพลงก์ตอนชนิดนัน้ ๆ สาเหตุท่ี
แพลงก์ตอนมีการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วนัน้ เนื่องจากนา้ ทะเลในบริเวณนัน้ มี
การสะสมของปริมาณธาตุอาหารมาก หรืออยู่ในสภาวะที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู (Eutrophication)
ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงทาให้แพลงก์ตอนเกิดการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาวะเช่นนีเ้ ป็ นเรื่องที่สามารถเกิดขึน้ ได้เองในธรรมชาติ แต่ในช่วง
หลายปี ท่ผี ่านมา พบว่าปรากฏการณ์นา้ เปลี่ยนสีมีอตั ราการเกิดบ่อยครัง้ มากขึน้ เรื่อย ๆ คาดว่า
เป็ นผลมาจากการกระทาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็ นการทิง้ นา้ เสียซึ่ง มีปริมาณธาตุอาหารและ
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สารอินทรียส์ งู จากอาคารบ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม และการทาเกษตรกรรม
รวมถึงการปล่อยนา้ เสีย จากการทานากุง้ ออกสูท่ ะเลโดยตรง หรือแม้แต่นา้ ฝนที่ ชะล้างหน้าดินพัด
พาสารอาหารลงสูท่ ะเล ก็ลว้ นแต่เป็ นการเติมปุ๋ ยที่เป็ นตัวเร่งให้แพลงก์ตอนพืชเกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วขึน้ การเกิดปรากฏการณ์นา้ ทะเลเปลี่ยนสีสง่ ผลกระทบต่อมนุษย์ทงั้ ทางตรงและ
ทางอ้อม เพราะเมื่อแพลงก์ตอนมีการเพิ่มจานวณมากขึน้ อย่างรวดเร็ว การใช้ออกซิเจนในการ
หายใจจะมากขึน้ ตามไปด้วย ส่งผลให้ออกซิเจนในนา้ จึงลดลงอย่างรวดเร็ว แพลงก์ตอนบางส่วน
จึงเริ่มตายและตกลงสูพ่ นื ้ ท้องนา้ แบคทีเรียก็ตอ้ งใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลาย ทาให้นา้ เริ่มเน่าเสีย
สิ่งมีชีวิตทัง้ ในนา้ และสัตว์หน้าดินขาดออกซิเจนในการหายใจ และตายในที่สดุ ส่งผลกระทบทัง้
ต่อตัวผูบ้ ริโภค การทาประมงและการเพาะเลีย้ งชายฝั่ง อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้น ผลกระทบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช ไม่ได้มีแค่สตั ว์ทะเลล้มตายเท่านัน้
บางชนิดมีการสร้างสารชีวพิษ ที่สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารและส่งผลที่อนั ตรายต่อมนุษย์ท่ี
บริโภคสัตว์ทะเลที่กินแพลงก์ตอนพิษเหล่านีเ้ ข้าไป ยกตัวอย่าง พิษที่เกิดจากแพลงก์ตอนที่มีสาร
ชีวพิษได้แก่
- พิษอัมพาต (Paralytic Shellfish Poisoning: PSP) ออกฤทธิ์ต่อปลายประสาท ระบบ
กล้ามเนือ้ และระบบทางเดินหายใจ
-พิษท้องร่วง (Diarrhetic Shellfish Poisoning: DSP) มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
-พิษที่ทาให้ความจาเสื่อม (Amnesic Shellfish Poisoning: ASP) ออกฤทธิ์รบกวนการ
ส่งสัญญาณ ในสมอง อาจส่งผลให้สญ
ู เสียความทรงจา
-พิษต่อระบบประสาทรับความรูส้ กึ (Neurotoxic Shellfish Poisoning: NSP) ออก
ฤทธิ์ต่อระบบ ทางเดินหายใจ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558)
จากงานวิจยั ของ Voravit and Piamsak (2003) พบว่าการเกิดนา้ ทะเลเปลี่ยนสีนนั้
เคยพบเกิดขึน้ มานานแล้วในประเทศไทย โดยชาวบ้านมักเรียกเหตุการณ์ท่พี บเห็นว่า
“ปรากฏการณ์ขปี ้ ลาวาฬ” หรือ “นา้ แดง อ่าวไทยถือเป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของ การประมง การเพราะเลีย้ งชายฝั่ง ระบบนิเวศปะการังและป่ าชายเลน
ร่วมทัง้ เป็ นแหล่งนา้ มันและแร่ธาตุ อ่าวไทยถูกจัดปัญหาของมลพิษทางทะเล ไว้ 4 อันดับ คือ 1.นา้
เสียจากชุมชนบ้านเรือนและอุตสาหกรรม 2.ยูโทรฟิ เคชั่น 3.การปนเปื ้อนของโลหะหนัก 4.การ
ปนเปื ้อนของปิ โตเลียม โดยปั ญหาหลักๆที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์นา้ เปลี่ยนสี
ในปัจจุบนั ได้แก่ ปัญหานา้ เสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 60-70% ในปี ค.ศ. 1986
พบว่าปริมาณปริมาณบีโอดี โหลดลงมาจาก อ่าวไทยตอนบนรวมกับบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
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มากที่สดุ โดยมาจากอุตสาหกรรม 5,343 ตันต่อปี จากชุมชนบ้านเรือน 29,033 ตันต่อปี สูงกว่า
จากบริเวณอื่น ๆ ของอ่าวไทย และปัญหายูโทฟิ เคชั่นเป็ นปัญหาที่เกิดขึน้ บ่อยและรุนแรงมากขึน้ ใน
ปัจจุบนั พบว่าอ่าวไทยมีการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชบ่อยครัง้ เป็ นกลุม่ ของแพลงก์ตอนชนิด
สาหร่ายสีเขียวแกมนา้ เงิน ทัง้ นี่การเพิ่มของปริมาณสารอาหารจากชายฝั่งทะเลที่เพิ่มมากขึน้ จาก
กิจกรรมของมนุษย์ ส่งผลต่อการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืช ยิ่งถ้าเป็ นชนิดที่มีพิษก็จะส่งผลเสียได้
ยกตัวอย่างเช่น บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี พบการสะพรั่งของแพลงก์
ตอนชนิดที่มีพิษ และส่งผลให้เกิดพิษอัมพาตในหอย ที่ส่งผลเสียต่อการประมงและการเพราะเลีย้ ง
ชายฝั่งในบริเวณนัน้
และจากงานวิจยั ของ สุทธิชยั เตมียว์ ณิชย์ (2527)ในเดือน พฤษภาคม 2526 ที่บริเวณ
ปากแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีผปู้ ่ วย 63 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เนื่องจากกิน
หอยแมลงภู่ท่จี บั มาจากบริเวณที่เกิดนา้ เปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนสีเป็ นสีแดงและสีเหลือง โดยพิษที่
เกิดขึน้ นัน้ คือ พิษอัมพาต ( PSP) มาจากแพลงก์ตอนในกลุม่ ไดโนแฟกเจลเลต ส่วนสาเหตุท่ชี กั นา
ให้เกิดพิษอัมพาตนัน้ เนื่องมากจากสภาพภูมิศาสตร์ของปากแม่นา้ ปราณบุรีมีสนั ดอนปิ ดกัน
อัตราการไหลของนา้ ต่า และเป็ นฤดูท่มี ีนา้ เค็มหนุนสูง ทาให้ไม่มีการไหลเวียนของนา้ ในแม่นา้ ออก
สูท่ ะเล และมีของเสียที่ถูกปลดปล่อยลงสูแ่ ม่นา้ จากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ จึงเป็ น
องค์ประกอบให้เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอน จนถึงการเกิดพิษอัมพาตในหอยในที่สดุ และจาก
การศึกษาคุณภาพนา้ ในระดับความลึกต่าง ๆ พบว่าคุณภาพนา้ ในแม่นา้ ปราณบุรี ระยะ4-5
กิโลเมตรแรกจากทะเล มวลนา้ ถูกแบ่งออกเป็ นสองชัน้ โดยเฉพาะระยะเกิดพิษอัมพาตในหอย
มวลนา้ ชัน้ บนเป็ นนา้ จืด และมวลนา้ ชัน้ ล่างเป็ นนา้ เค็ม คุณสมบัติของนา้ ด้านอื่น ๆ อยู่ในสภาวะ
ปกติ ออกซิเจนละลายนา้ อยู่ในช่วง 4.2-8.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สาหรับค่า ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต
และซิลิเกต มีค่าสูงเมื่อเทียบกับในทะเลและมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยที่สาคัญคือมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในขณะที่เกิดพิษ คือมีค่าอุณหภูมิระหว่าง 29-30 องศาเซลเซียส สาหรับค่า
BOD มีค่ามากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรสูงกว่าในแม่นา้ อื่น ๆ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2546) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) ได้รายงานถึงการเกิดนา้
ทะเลเปลี่ยนสีพนื ้ ที่อ่าวไทยตอนกลาง ถึงแม้จะพบไม่บ่อยครัง้ และความหนาแน่นของเซลล์แพลงก์
ตอนพืชไม่สงู เท่าพืน้ ที่อ่าวไทยตอนบน แต่ก็พบได้เกือบทุกปี โดยยกตัวอย่างการเกิดนา้ เปลี่ยนสีใน
บริเวณพืน้ ที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ได้ดงั ตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-2 รายงานการเกิดนา้ เปลี่ยนสีบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปี

เดือน

่ บ
บริเวณทีพ

2526

พฤษภาคม

ปากนา้ ปราณบุรี

2534
2548

Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans

เขียว
เขียว

ปลาตายจานวนมาก
ไม่พบสัตว์นา้ ตาย

Noctiluca scintillans

เขียว

ไม่พบสัตว์นา้ ตาย

2552

พฤษภาคม
อ่าวประจวบ
มกราคม
อ่าวประจวบ
มกราคม คลองวาฬ และอ่าว
กุมภาพันธ์
ประจวบ
มีนาคม
อ่าวประจวบ

Noctiluca scintillans

เขียว

2553

กุมภาพันธ์

Noctiluca scintillans

เขียว

ไม่พบสัตว์นา้ ตาย
ปลากะพงที่เลีย้ งใน
กระชังตาย

2551

อ่าวบางเปิ ด

ชนิดแพลงก์ตอนพืช สีของน้า
Alexandrium
tamarense
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2.3.2 ปรากฏการณ์น้าเบียด
ปรากฏการณ์นา้ เบียดบริเวณชายหาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เกิดขึน้ ในในช่วงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 เป็ นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่เี กิดจากสาเหตุ 2 ประการได้แก่
1.) การมาปะทะกันของนา้ จืดและนา้ เค็ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายนตุลาคม) มีนา้ ท่าจากแผ่นดินไหลลงมาเป็ นปริมาณมาก สามารถสังเกตได้เป็ นแนวยาว เห็นได้ชดั
มากที่สดุ จะเป็ นบริเวณที่เชื่อมต่อกับปากแม่นา้ เพราะมีความขุ่นของตะกอน เมื่อนา้ จืดและนา้ เค็ม
มาปะทะกันจะส่งผลให้เกิดการแบ่งชัน้ นา้ ส่งผลให้ออกซิเจนในนา้ ชัน้ ล่างลดต่าลงจนถึงสภาวะ
ขาดออกซิเจนในแหล่งนา้ ทาอันตรายต่อสัตว์นา้ และสัตว์หน้าดินในบริเวณนัน้ จึงทาให้มีสตั ว์นา้
มาตายบริเวณชายหาดเป็ นจานวนมาก แต่เหตุการณ์นไี ้ ม่เพียงแต่มีนา้ ท่าลงมาเพียงเท่านัน้ แต่ยงั
มีปัจจัยอื่นที่เกิดร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ลมสงบ กระแสนา้ มีการไหลเวียนน้อย (จากอิทธิพลของ
ลม) กระแสนา้ ขึน้ นา้ ลง โดยมักจะเกิดในช่วงนา้ ตาย ลักษณะพืน้ ท้องนา้ และชายฝั่ง โดยปัจจัย
เหล่านีป้ ระกอบกัน จึงทาให้เกิดการแบ่งชัน้ ของมวลนา้ หรือปรากฎการณ์นา้ เบียด
2.) เกิดจากลมกับนา้ ทะเลเปลี่ยนสีโดยพืน้ ที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณ
ใกล้ชายฝั่งและปากแม่นา้ พบการเกิดนา้ เปลี่ยนสีได้บ่อยครัง้ ในช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว
ในช่วงที่แพลงก์ตอนพืชจานวนมากตายลง กระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียจะทาให้ออกซิเจน
ในนา้ ลดลงอย่างรวดเร็วจนสัตว์นา้ ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เมื่อกระแสลมมรสุมประจาฤดูกาล
พัดพานา้ เสียที่เกิดจากนา้ เสียให้ลงมาบริเวณชายฝั่งประจวบคีรีขนั ธ์ จึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
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นา้ เบียด นา้ เสียหรือนา้ ที่มีออกซิเจนต่าผลักดันสัตว์นา้ ให้เข้ามาตามแนวชายฝั่ง มีสตั ว์นา้ ที่หนีนา้
เสียเหล่านัน้ ไม่ทนั จึงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตตาย และถูกพัดมาเกยที่บริเวณชายหาดเป็ นจานวนมาก
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560)

2.4 สารอาหาร
สารอาหาร หรือธาตุอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ในทางสมุทร
ศาสตร์เคมี จะหมายถึงสารประกอบอนินทรียข์ องฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และซิลิกอน ในทะเล
สิ่งมีชีวิตได้ใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโต ยกตัวอย่างเช่นแพลงก์ตอนพืช ถ้าสารอาหารเหล่านีล้ ง
ในแหล่งนา้ มากเกินไป ก็จะทาให้เกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนและสาหร่าย ส่งผลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์ ยูโทฟิ เคชั่นหรือรุนแรงถึงการเกิดนา้ เปลี่ยนสีในทะเล (มนุวดี หังสพฤกษ์, 2532)
2.4.1 สารประกอบไนโตรเจน
สารประกอบไนโตรเจนที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานด้า นคุ ณ ภาพน ้า มี ห ลายรู ป แบบ เช่ น
สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ในรู ปที่ละลาย รู ปของเหลว หรือรู ปที่เป็ นของแข็ง ไนโตรเจนจัดเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญ ในวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของอินทรีย์ส ารที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวิต เช่น เป็ นส่วนประกอบของโปรตีนและไขมันบางชนิด ไนโตรเจนรู ปแบบ
ต่าง ๆ เกิดขึน้ มาจากจุลินทรีย์ ทัง้ จาพวกที่อาศัยได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน และไม่มี สารประกอบ
ไนโตรเจนที่เกี่ยวข้องในนา้ อุปโภคบริโภคและนา้ เสีย แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. สารประกอบอนินทรียไ์ นโตรเจน เช่น แอมโมเนีย (NH4+ ) ไนไตรท์ (NO2 - ) ไนเตรท
(NO3 -) สารประกอบจาพวกนีอ้ าจจะอยู่ในรูป ปุ๋ ย หรือเกลือในปัสสาวะ
2. สารประกอบอินทรียไ์ นโตรเจน เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค สารพวกนีเ้ ป็ น
ส่วนประกอบของร่างกายพืชและสัตว์ ในอุจจาระ ในปุ๋ ยคอก เป็ นต้น
สาเหตุท่ีส ารเหล่านี ้ เข้ามามี บทบาทในนา้ เพราะไนโตรเจนสามารถเปลี่ยนรู ปจาก
สารอิ น ทรี ย์เ รี ย กต่ า ง ๆ กัน จากกระบวนการส าคัญ เช่ น Ammonification, Nitrification และ
Denitrification สารประกอบไนโตรเจนในรูปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพนา้ ได้แก่
อิ น ทรี ย์ไ นโตรเจน (Organic nitrogen) หมายความถึ ง ไนโตรเจนในรู ป ของโปรตี น
และเปป ไทด์ (Proteins and Peptides) กรดนิวคลีอิกและยูเรีย (Nucleic acid and Urea) และ
สารอินทรียอ์ ่ืน ๆ ที่ สังเคราะห์ขึน้ ความเข้มข้นของอินทรียไ์ นโตรเจนแปรผัน 100 ไมโครกรัมต่อ
ลิตรในนา้ จนถึงมากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตรในนา้ เสีย
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แอมโมเนีย (Ammonia) หมายถึง แก๊สไนโตรเจนที่อยู่ในรู ป Ionized form (NH4 + )หรือ
ใน รู ป un-ionized form (NH3) ซึ่งสมดุลกันเรียกว่า แอมโมเนีย -ไนโตรเจน ตามธรรมชาติจะพบ
แอมโมเนียในนา้ ผิ วดิ น นา้ ใต้ดินและนา้ โสโครกแอมโมเนียจ านวนมากเกิ ดจากขบวนการดึง
แอมโมเนีย ออกจากสารประกอบที่มี อิ นทรี ย์ส ารไนโตรเจน (Deamination) และเกิดจากการ
แยกสลายยูเรียด้วยนา้ (Hydrolysis) นอกจากนีย้ ังเกิดตามธรรมชาติโดยการ reduction ไนเตรท
ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (Anaerobic)
ไนเตรท (Nitrate) พบน้อยมากในนา้ ผิวดิน แต่อาจพบมากในบางแห่งของนา้ ใต้ดิน
และถ้า มี ปริ ม าณมากเกิ น ไปจะท าให้เ กิ ด โรค “Methemoglobinemia” จึ ง ได้มี ก ารก าหนด
มาตรฐานของไนโตรเจน ในนา้ ดื่มต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร นา้ ทิง้ ตามบ้านเรือนจะพบว่ามี
ไนเตรทน้อยกว่านา้ ที่ถูกทาให้ สกปรกเป็ นเวลานาน หรือนา้ ที่ออกจากระบบบาบัดทางชีวภาพ ซึ่ง
อาจสูงถึง 30 มิลลิกรัมไนเตรท ไนโตรเจนต่อลิตร นอกจากนีย้ งั เป็ นสารอาหารที่จาเป็ นต่อสิ่งมีชีวิต
ที่มีการสังเคราะห์แสงและในบาง กรณีใช้เป็ น Growth limiting nutrient ไนเตรท ไนโตรเจน ปกติ
จะมีอยู่ในปริมาณค่อนข้างต่าในแหล่งนา้ ธรรมชาติ โดยเฉลี่ยจะพบ ประมาณ 0.3มิลลิกรัมต่อลิตร
แต่จ ะไม่ เ กิน 10 มิ ล ลิ กรัม ต่อลิ ตร และ บ่อยครั้ง ที่พ บน้อยกว่า 1 มิ ลลิกรัม ต่อลิตร ในระหว่าง
ช่วงเวลาที่มีผลผลิตปฐมภูมิสงู มาตรฐานคุณภาพนา้ ในแหล่งนา้ ผิวดิน กาหนดให้มีปริมาณ ไน
เตรทไนโตรเจน มีค่าสูงสุดไม่ เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน มีค่าสูงสุดไม่
เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนไตรท์ (Nitrite) สามารถเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนกลับไปมาได้จากการเกิดออกซิเดชั่น
(Oxidation) ของแอมโมเนีย ไปเป็ นไนเตรท และจากการรีดักชัน (Reduction) ของไนเตรท การ
ออกซิเดชันและรีดกั ชัน อาจเกิดขึน้ ในระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบการจ่ายนา้ และแหล่งนา้ ธรรมชาติ
ไนเตรทสามารถเข้า สู่ Water supply system รวมทั้ง เป็ น ตั ว ยั บ ยั้ง การสึ ก กร่ อ น (Corrosion
inhibitor) ในขบวนการอุตสาหกรรม นอกจากนีไ้ นไตรท์ยังเป็ น Actual etiologic agent ของโรค
Methemoglobinemia อีกด้วย กรดไนตรัส (Nitrous acid) เกิดจากไนไตรท์ท่ีอยู่ในสภาวะที่เป็ น
กรด สามารถเกิดปฏิกิริยา กับ Secondary amines ไปเป็ น Nitrosamines ซึ่งเป็ นสารก่อ มะเร็ง
(Carcinogens) (ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล, 2550)
2.4.2 สารประกอบฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัส ในนา้ ธรรมชาติและในนา้ โสโครกจะพบอยู่ในรู ป ต่าง ๆ ของฟอสเฟต ซึ่ง
ฟอสเฟต เหล่ า นี ้อ าจจะอยู่ ใ นรู ป ที่ ล ะลายน ้า หรื อ ในรู ป ของซากพื ช และซากสัต ว์ โดยปกติ
ฟอสฟอรัสสะสมอยู่ในดินและหินแร่ หรือแหล่งสะสมอื่น ๆ ซึ่งจะปลดปล่อยฟอสเฟตออกมา ในรูป
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ที่ละลายนา้ ได้โดยการชะล้างพื ชและสัตว์จะนาไปใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างโปรโตพลาสซึม
โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืช สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็ นการสร้างความอุดม
สมบรูณแ์ ก่แหล่งนา้ แต่ถา้ มีมาก เกินไปจะทาให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมของแหล่งนา้ ฟอสฟอรัสเข้า
มาปะปนกับนา้ ธรรมชาติได้หลายทาง เช่นการถูกชะล้างโดยนา้ ฝน จากนา้ ทิง้ โรงงานอุตสาหกรรม
จากการใช้ผงซักฟอกหรือล้างถ้วยชาม จากปุ๋ ยเพื่อการเกษตร เป็ นต้น ฟอสฟอรัสที่พบในนา้ ในรูป
ฟอสเฟตมี 3 ชนิดคือ ออร์โธฟอสเฟต โพลีฟอสเฟต และอินทรียฟ์ อสเฟต
ฟอสฟอรัส ที่ อ ยู่ ใ นแหล่ ง น ้า จะถู ก แพลงก์ ต อนพื ช น าไ ปใช้ส าหรับ กระบวนการ
เจริญเติบโต และการแพร่จานวน ซึ่งมักพบปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากปริมาณฟอสฟอรัสในนา้ มาก
เกินไปที่เรียกว่า ยูโทรฟิ เคชั่น มีนา้ มีลกั ษณะเปลี่ยนสีตามสีของแพลงก์ตอนพืชที่แพร่กระจายมาก
ในแหล่งนา้ เช่น นา้ มีสีเขียว นา้ มีสีแดง เป็ นต้น แต่โดยทั่วไปจะพบเห็น นา้ มีสีเขียว ซึ่งนัน้ แสดงว่า
แหล่งนา้ นัน้ มีปริมาณฟอสฟอรัสมาก
แพลงก์ตอนพืชบางส่วนจะถูกกินเป็ นอาหารของสัตว์นา้ ขนาดเล็ก ทาให้ฟอสฟอรัสเข้า
เป็ นองค์ประกอบของสัตว์นา้ ต่อไป และแพลงก์ตอนพืชบางส่วนจะมีวฏั จักรตายไปในระบบจะเกิด
การเน่าสลายกลายเป็ นสารประกอบฟอสฟอรัสที่ละลายได้ในนา้ และบางส่วนจะเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
ในนา้ ตกตะกอนลงสูท่ อ้ งนา้ (วิมลมาศ สตารัตน์, 2550)
2.4.3 ซิลิเกต
แหล่งที่มาของซิลิเกตเกิดจากแร่ซิลิคอนมีการสลายผุพงั สลายตัวของหินอัคนี ทาให้เกิด
การย้ายที่ไปอยู่ในรู ปของแร่ดินเหนียวอลูมิโนโซเกต ควอร์ต เฟลด์สปาร์ และซิลิคอนที่ละลายนา้
โดยจะถูกพัดพาออกสู่ทะเล ซึ่งที่พบในมหาสมุทรจะอยู่ในรู ปของแร่ดินเหนียวที่เปลี่ยนรู ปไปบ้าง
และรูปที่ละลายนา้ จะอยู่ในรู ปของกรดซิลิซิก (Si(OH)4) เมื่อสารประกอบซิลิคอนเข้าสู่ปากแม่นา้
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
ซิลิกอน เป็ นธาตุท่ีพบได้มากที่สดุ บนผิวโลก ดังนัน้ ในแหล่งนา้ ธรรมชาติ และแหล่งนา้
ผิวดินทั่วไปจึงมีการละลายเอาซิลิเกตจากดินและทรายอยู่เป็ นปกติ ซิลิเกตในทะเลได้ถกู หมุนเวียน
ไปอยู่ในรู ปแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆในห่วงโซ่อาหารอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีอยู่ในรู ปที่ละลายนา้ มาก
นัก ซิลิเกตถูกนาไปใช้โดยสิ่งมีชีวิตที่ตอ้ งการนาไปสร้างเป็ นโครงร่างแข็งของเซลล์ภายนอก เช่น
ฟองน ้า (Sponges), ไดอะตอม (Diatoms), ซิ ลิ โ คแฟลคเจลเลต (Silicoflagellates) เนื่ อ งจาก
โครงสร้า งแข็ง มี ซิ ลิ เ กตเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ในรู ป ของ Amorphous silica ซึ่ง จะใช้ซิ ลิ เกตที่
ละลายนา้ ในกระบวนการผลิตขัน้ ปฐมภูมิ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงซิลิคอนบางส่วนจะละลายออกสู่

19
แหล่งนา้ และส่วนที่ไม่ละลายนา้ จะตกตะกอนเป็ นตะกอนที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ กระบวนการหลักที่
ควบคุมปริมาณซิลิเกตบริเวณปากแม่นา้ คือการผสมกันระหว่างนา้ จืดและนา้ ทะเล ซึ่งการเพิ่มของ
อิเลคโทรไลท์จากนา้ ทะเล จะทาให้เกิดการรวมกลุม่ ของซิลิเกตที่มีอยู่ในนา้ เกิดเป็ นสารแขวนลอย
ขนาดใหญ่ และทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของซิลิเกตจากรู ปที่ละลายนา้ เปลี่ยนเป็ นรู ปที่ไม่ละลาย
นา้ แหล่งนา้ ชายฝั่งที่มีความเค็มต่ามักพบว่าซิลิเกตมาก เนื่องจากอิทธิพลของการไหลของนา้ จาก
พืน้ ดิน นา้ แม่นา้ จะมีซิลิเกตสูงกว่านา้ ทะเลทั่วไปมาก จึงมักพบซิลิคอนที่ละลายในปริมาณสูง
บริ เ วณใกล้ฝ่ ั ง ในขณะที่ บ ริ เ วณผิ ว น ้า ในมหาสมุท รมัก จะมี ค่ า น้อ ย เมื่ อ เข้า สู่แ หล่ ง น ้า จาก
กระบวนการชะล้า งพัง ทลายของเปลื อ กโลก ทั้ง ในกระบวนการเคมี และทางกายภาพ ซึ่ ง
กระบวนการทางเคมีจะทาให้ซิลิเกตละลายนา้ ขณะทีกระบวนการทางกายภาพจะทาให้หินอัคนี
แตกออกและมีขนาดเล็กลง (มนุวดี หังสพฤกษ์, 2532)

2.5 ตะกอน และของแข็งแขวนลอย
ตะกอน คือ อินทรียว์ ตั ถุ หรืออนินทรียว์ ตั ถุท่ีมีขนาดเล็กเช่น กรวด หิน ดิน ทราย ที่เกิด
จากกระบวนการสลายตามธรรมชาติ ถูกพัดพาไปกับกระแสนา้ และเกิดการทับถมในแหล่งนา้
ตะกอนมี ห ลายชนิ ด ขึ ้น อยู่ กั บ สิ่ ง ปะปนในกระแสน ้า เช่ น ดิ น หิ น ทราย หรื อ ตะกอนที่ เ ป็ น
สารอินทรียท์ ่ีย่อยสลาย ลักษณะเป็ นสีคลา้ มีความหยุ่น เรียกว่า โคลน การศึกษาตะกอนสามารถ
การจาแนกลักษณะของตะกอนตามแหล่งที่มาได้ดงั นี ้ คือ
1.) ตะกอนที่มาจากแผ่นดิน เป็ นตะกอนที่มีจานวนมากที่สดุ ซึ่งจะมีแร่ควอตซ์ ซึ่งแร่ชนิด
นีเ้ ป็ นองค์ประกอบหลักของหินแกรนิต และดินเหนียว เป็ นองค์ประกอบหลัก โดยตะกอนเหล่านีจ้ ะ
ถูกพัดพาลงมหาสมุทรโดย ปริมาณแม่นา้ การชะล้างโดยนา้ ฝน และลม
2.) ตะกอนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต พบรองลงมาจากตะกอนที่พัดพามาจากบริเวณแผ่นดิน
เป็ นตะกอนที่มี องค์ประกอบซิลิ กาเป็ น องค์ประกอบหลัก โดยสัตว์ทะเลสามารถนาซิ ลิคอน ที่
ละลายอยู่ในนา้ มาสร้างเป็ นโครงสร้างของร่างกาย เช่นเปลือกหรือกระดู กได้ และเมื่อสิ่งมีชีวิตที่มี
องค์ประกอบของซิลิกอนเหล่านี ้ เช่น หอยทะเล ปะการัง และแพลงก์ตอน ตายลงเปลือกหรือซากก็
จะค่อย ๆ จมลง และสะสมที่บริเวณพืน้ ทะเลต่อไป
3.) ตะกอนที่เกิดในทะเล ได้แก่ พวกแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็ นธาตุองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบรองในทะเล ที่สามารถตกตะกอนโดยตรงจากนา้ ทะเล
ปริมาณสารแขวนลอย หรือของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) เป็ นอนุภาค
สารที่มีขนาดใหญ่ในตัวกลาง แต่อนุภาคสารไม่ละลาย และแขวนลอยอยู่ในตัวกลาง สามารถ

20
มองเห็นอนุภาคได้ดว้ ยตาเปล่า และสามารถแยกอนุภาคของสารได้อย่างชัดเจน อนุภาคของสาร
แขวนลอยจะมี ขนาดประมาณ 10-4 เซนติเมตร หรือ 1 ไมโครเมตร ขึน้ ไป ซึ่ง จะใหญ่ กว่าสาร
คอลลอยด์ และสารละลาย โดยสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ เมื่อตัง้ ทิง้ ไว้สกั พักจะสังเกตเห็นการ
ตกตะกอน แต่สารแขวนลอยบางชนิดที่มีอนุภาคเล็กมากอยู่ในตัวกลางหรือรวมอยู่กบั สารอื่น ทา
ให้ไม่สามารถแยกอนุภาคเหล่านัน้ ออกมาได้ด้วยวิธีท่ วั ไปได้ เช่น การตกตะกอน แต่ก็มีวิธีท่ีง่าย
และสะดวก ซึ่งสามารถแยกสารเหล่านัน้ ได้ คือ การกรองผ่านกระดาษกรอง เพราะกระดาษกรอง
จะมีรูกรองขนาดต่าง ๆ ตัง้ แต่เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร ขึน้ ไป ทาให้กรองแยกสารแขวนลอยขนาดเล็ก
ต่าง ๆ ได้ สารแขวนลอย หรือ ของแข็งแขวนลอย เป็ นสารที่ทาให้เกิดสี และความขุ่น มีขนาด
อนุภาคของสารใหญ่กว่า 1 ไมโครเมตร ได้แก่ เศษอาหารซากสิ่งมีชีวิต และแพลงก์ตอนบางชนิด
สารเหล่านี ้ มักพบมากในนา้ เสียจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ โรงงานอุตสาหกรรม และนา้ เสียชุมชน
มาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเลโดยกรมควบคุมมลพิษได้กาหนดค่ามาตรฐานสารแขวนลอย
มี ค่ า เปลี่ ย นแปลงเพิ่ม ขึ น้ ไม่ เ กิ นผลรวมของค่ า เฉลี่ ย 1 วัน หรื อ 1 เดื อ น หรื อ 1 ปี บวกกับ ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนัน้ ๆ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วดั ทุกชั่วโมง
หรืออย่างน้อย 5 ครัง้ ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วดั ทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครัง้ (ที่
ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่ และเวลา
เดียวกัน เกณฑ์คณ
ุ ภาพนา้ ที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์นา้ และเกณฑ์คุณภาพนา้ ที่ความ
เข้มข้นสูงสุดยินยอมให้มีสารแขวนลอยอยู่ในนา้ ได้ ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.6 ฟลักซ์
ฟลักซ์ (Fluxes) คือการวัดปริมาณของไหลหรือวัตถุท่ีถูกส่งผ่านพืน้ ที่หน้าตัดต่อหน่วย
เวลา (มนุวดี หังสพฤกษ์, 2532) การศึกษาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอยจึงเป็ นการบ่งบอกถึงปริมาณของสารอาหารสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอยที่ถูกพัดพาออกหรือเข้าบริเวณปากแม่นา้ ต่อหน่วยเวลา และสามารถบอกทิศทางการ
ถ่ายเทของสารอาหารจากแหล่งสะสมหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งได้ โดยการศึกษาฟลักซ์ใดใดสามารถ
หาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของกระแสนา้ กับพืน้ ที่หน้าตัดของแม่นา้ และปริมาณของ
สารนัน้ ๆ ที่ตอ้ งการศึกษา ซึ่งการศึกษาฟลักซ์มีความสาคัญในการใช้ประเมินความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งนา้ และช่วยในการสนับสนุนการวางแผน การจัดการคุณภาพนา้ บริเวณปากแม่นา้ และ
ชายฝั่งให้ดียิ่งขึน้
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ข้อมูลการศึกษาฟลักซ์ของนา้ ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอยของแม่นา้ ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่แม่นา้ บางปะกง แม่นา้ ตาปี คลองหงาว แม่นา้ ประ
แสร์ แม่นา้ ระยอง แม่นา้ จันทบุรี แม่นา้ พังราด และแม่นา้ ตราด จากการศึกษาที่ผ่านมาสามารถ
สรุปผลได้ตามตารางที่ 2-2
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ตารางที่ 2-3 ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ สารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย บริเวณปากแม่นา้
ต่าง ๆ ในประเทศไทย

แม่น้า

ฤดูกาล

บางปะ นา้ มาก
กง1
แล้ง
จันทบุร2ี นา้ มาก
แล้ง
ตราด3 นา้ มาก
แล้ง
ประ
นา้ มาก
4
แสร์
แล้ง
ระยอง5 นา้ มาก
แล้ง
พังราด6 นา้ มาก
แล้ง
ตาปี 7 นา้ มาก
แล้ง
คลอง นา้ มาก
หงาว8
แล้ง

น้า
(x106
m3/day)
+71.19
+7.45
+31.97
+14.26
+30.56
-2.57
+0.43
+0.15
+1.57
+0.15
+0.59
+0.37
-0.85
-2.71
-

แอมโมเนีย
(kg/day)
+22,379.63
+3,099.57
+1,341.01
+1,044.05
+597.09
+1.70
+201.98
+137.32
+321.12
+137.32
+74.28
+317.69
+165.51
-841.00
-

ฟลักซ์
ไนไตร์ท+
ฟอสเฟส
ไนเตรท
(kg/day)
(kg/day)
+3,8435.42 +3,714.24
+4,432.82
+714.72
+7,903.48
+357.71
+192.31
+85.92
+5,000.15
+164.71
+16.82
-0.06
+437.28
+101.31
-39.03
+70.29
+969.02
+107.91
-39.03
+70.29
+185.16
+38.43
+55.05
+86.05
-303.00
+62.00
-448.00
-36.00
+69.00
+33.00
+6.00
+21.00

หมายเหตุ – หมายถึงทิศทางฟลักซ์เข้าสูป่ ากแม่นา้
ทีม่ า
1
อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ และคณะ (2559)
2
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และคณะ (2558ก)
3
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และคณะ (2559)
4
อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ และคณะ (2556)

ซิลิเกต
(kg/day)
+44,025.10
+11,801.85
+170,008.69
+6,194.80
76,008.31
-49.80
+8,195.15
+2,209.12
+17,362.61
+1,719.11
-66.47
514.89
-

ของแข็ง
แขวนลอย
(T/day)
+13,058.55
+3,785.83
+623.86
+687.51
+1,524.88
-52.20
+63.21
+103.66
+60.68
+27.73
-59.00
+19.15
-

+ หมายถึงทิศทางฟลักซ์ไหลออกสู่ทะเล
5

สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และคณะ (2558ข)
6
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และคณะ (2560)
7
สมภพ เหลืองกังวานกิจ (2541)
8
สุภาพร รักเขียว (2533)
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2.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล และคณะ (2559) ทาการศึกษาฟลักซ์บริเวณปาก
แม่นา้ แขมหนู จังหวัดจันทบุรี ใน ปี พ.ศ. 2557 สองฤดูกาลคือ ฤดูแล้ง (ระหว่างวันที่ 4–5 เมษายน)
และฤดูนา้ มาก (ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน) พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีทิศไหลจากปากแม่นา้
ออกสู่ทะเลในฤดูแล้ง แต่ในฤดูนา้ มากมีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูป่ ากแม่นา้ ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 7.30 x 106 และ 0.67 x 106 ตร. ม./วัน ตามลาดับ ในขณะที่ฟลักซ์ซิลิเกตที่ไหลผ่าน
เข้าออกปาก แม่นา้ แขมหนู พบว่ามีทิศออกสูท่ ะเลทัง้ ในฤดูแล้ง และฤดูนา้ มากเท่ากับ 1,263.05
และ 1,600.59 กก.–ซิลิเกต/ วัน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบฟลักซ์ของซิลิเกตพบว่าฟลักซ์ของซิลิ
เกตของแม่นา้ แขมหนูมีทิศทางไหลออกสูท่ ะเลทัง้ สองฤดูกาลแสดงให้เห็นว่ามีการชะล้างพังทลาย
ของ ดิน หินแร่จากนา้ ในแม่นา้ ไหลลงสูท่ ะเล ซิลิเกตจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเลจะช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารสาหรับการเจริญ เติบโตของแพลงก์ตอนพืชกลุม่ ไดอะตอม ซึ่งเป็ นแพลงก์ตอนพืชกลุม่ เด่นที่
พบในทะเลโดยมีความสาคัญมากในการเป็ นผูผ้ ลิตเบือ้ งต้นในทะเล
Li and Bush (2015) ปัจจุบนั การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากกิจกรรมของมนุษย์มีการเพิ่ม
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของการสร้างชุมชนที่อยู่อาศัย การเกษตร และอุตสาหกรรม ล้วนเป็ น
การเร่งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในบริเวณปากแม่นา้ งานวิจยั นีจ้ ึงแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหาร (C, N, P, และ Si) บริเวณแม่นา้ โขง ซึ่งถือเป็ นแม่นา้ สายใหญ่สาย
หนึ่งของโลก จึงมีการประเมินในเรื่องของฟลักซ์ของสารอาหารในรอบเดือน และรอบปี โดยใช้
ฐานข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 1985-2011 จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของฟลักซ์ ที่บริเวณปักเซ
ประเทศลาว คือ ค่าของ DIC มีค่าเท่ากับ 414.5 ค่าของ DIN มีค่าเท่ากับ 4.1 (3.3 ของ NO3- และ
0.8 ของ NH4+) ค่าของ TP มีค่าเท่ากับ 0.6 และค่าของ DSi มีค่าเท่ากับ 62.8 (mol/y) ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับแม่นา้ สายอื่น ๆ ที่บริเวณ ปักเซพบว่า มีปริมาณสารอาหารที่มากขึน้ เป็ น 2 เท่า
มีการเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยเฉพาะค่า DIC NO3- TP DSi และ DIN เพิ่มขึน้ อย่างเด่นชัด
และพบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ค.ศ.
1998 เป็ นต้นไป) การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนสารอาหารที่แตกต่างนี ้ ส่งผลต่อปริมาณการผลิต
ของแพลงก์ตอนพืช และปรากฏการณ์ยโู ทฟิ เคชั่นที่เพิ่มมากขึน้ บริเวณปากแม่นา้ โขง ที่อาจส่งผล
กระทบถึงสิ่งแวดล้อมบริเวณทะเลจีนใต้ในอนาคต
Wu et al. (2007) บริเวณปากแม่นา้ เป็ นพืน้ ที่ท่มี ีการผสมกันของนา้ จืดและนา้ ทะเลที่
แม้ว่าปากแม่นา้ จุยลอง ประเทศจีน มีพนื ้ ที่ค่อนข้างเล็ก แต่บริเวณพืน้ ที่นพี ้ บว่ามีปริมาณ
สารอาหารที่ลงมาในปริมาณสูง จากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ เนื่องด้วยการทาการเกษตร
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และการมีชมุ ชนที่หนาแน่นในบริเวณพืน้ ที่ของแม่นา้ จากผลการศึกษาพบว่าฟลักซ์ของสารอาหาร
มีการเพิ่มขึน้ อย่างที่เห็นได้ชดั ในแต่ละปี โดยพบว่าฟลักซ์ของไนโตรเจนเพิ่มขึน้ จาก 0.379 × 104
ถึง 8.278 × 104 9 ตัน/ปี ฟลักซ์ของฟอสฟอรัสเพิ่มขึน้ จาก 0.014 × 104 ถึง 0.195 ×104 ตัน/ปี
และฟลักซ์ของซิลิเกตเพิ่มขึน้ จาก 0.969 × 104 ถึง 17.831 × 104 ตัน/ปี เนื่องจากความเข้มข้นของ
ไนเตรทที่เพิ่มขึน้ สารอาหารที่ไหลสูป่ ากแม่นา้ ทาให้เกิดสภาวะยูโทฟิ เคชั่นและ ทาให้เกิด
ปรากฏการณ์นา้ เปลี่ยนสี ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศของปากแม่นา้ โดยทาให้ค่าออกซิเจนละลายนา้
ลดลงในบริเวณพืน้ ท้องนา้ ทาให้เป็ นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินที่และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะ
ขาดออกซิเจน
Tong et al. (2017) จากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาพบว่ามีการระบุแหล่งที่มาของแหล่ง
สารอาหารต่าง ๆ เพื่อดูการปล่อยสารอาหารจากแม่นา้ แยงซี ประเทศจีน ไปยังทะเลจีนตะวันออก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นความแตกต่างของสารอาหารในแต่ละบริเวณของแม่นา้ แยงซี พบว่า
แหล่งที่มาของสารอาหาร โดยส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดของสารอาหารที่ไม่แน่นอน โดยมาจากการ
ทาการเกษตร โดยเฉพาะการทานา มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ในบริเวณแม่นา้ แยงซี มีปริมาณไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสประมาณ 36% และ 63% ของปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไหลลงสูท่ ะเลจีน
ตะวันออก จากการศึกษายังพบว่ามีปริมาณสารอาหารลงสูแ่ หล่งนา้ มากในฤดูฝน และจากการที่มี
สารอาหารไหลลงสูแ่ หล่งนา้ มากนี ้ ส่งผลกระทบต่อการเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนบริเวณ
ชายฝั่งทะเล

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แผนงานวิจัย
งานวิจัยนีจ้ ะทาการศึกษา คุณภาพนา้ รวมทั้ง การตรวจวัดฟลักซ์ของสารอนินทรีย์
ละลายนา้ และของแข็งแขวนลอย บริเวณภายในพื ้ นที่แม่นา้ ปราณบุรี จนถึงบริเวณปากแม่นา้
ปราณบุรีจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในแต่ละฤดูกาล แสดงดังรูปที่ 3-1

ภาพที่ 3-1 แผนผังแสดงขอบเขตของงานวิจยั การตรวจวัดฟลักซ์ และการเก็บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี
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3.2 พืน้ ทีศ่ ึกษาวิจัย

ภาพที่ 3-2 แผนที่แสดงสถานีท่ที าการศึกษาตรวจวัดฟลักซ์ และเก็บตัวอย่างคุณภาพนา้
บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ทาการตรวจวัด และเก็บข้อมูลสาหรับใช้ในการศึกษา บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี อาเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ รวมทัง้ หมด 5 สถานี (ภาพที่ 3-2) ตัง้ แต่บริเวณภายในแม่นา้ เริ่ม
ตัง้ แต่บริเวณตาบลวงก์พง โดย สถานี PRR1 เป็ นตัวแทนของ พืน้ ที่ป่าไม้ และการเกษตร สถานี
PRR2 เป็ นตัวแทนของ พืน้ ที่การเกษตร และชุม ชน สถานี PRR3 เป็ นตัวแทนของพืน้ ที่ชุม ชน
สถานี PF เป็ น ตัว แทนของ พื ้น ที่ ชุม ชน การท าประมง การท่ อ งเที่ ย ว และเป็ น จุด ที่ ใ ช้ใ นการ
ตรวจวัดฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย บริเวณปากแม่นา้ ปราณ
บุรี และสถานี PS เป็ นตัวแทนของพืน้ ที่ทะเลชายฝั่ง การทาประมง และการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ โดย
พิกดั ของสถานีท่ที าการศึกษา แสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 พิกดั ของสถานีท่ที าการศึกษาบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สถานี
PRR1
PRR2
PRR3
PF (จุดวัดฟลักซ์)
PS

ลองจิจดู
99°53’00.5"
99°55’39.8"
99°57’58.7"
99°59’23.4"
99°59’43.3"

ละติจูด
12°24’28.8"
12°22’51.9"
12°24’18.9"
12°24’29.9"
12°24’57.9"

ทีต่ ั้ง
ตาบลวังก์พง
ตาบลวังก์พง
ตาบลวังก์พง
ตาบลปากนา้ ปราณ
ตาบลปากนา้ ปราณ
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3.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ทาการตรวจวัดฟลักซ์และคุณภาพนา้ ใน เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม
เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 ครัง้ เป็ นตัวแทนในแต่ละฤดูกาลจน
ครบรอบปี ดังตาราง ที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง
ครั้งที่
1
2
3
4

เดือน
ธันวาคม
มีนาคม
มิถนุ ายน
กันยายน

ฤดูกาล
ช่วงเปลี่ยนฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง
ช่วงเปลี่ยนฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก
ฤดูนา้ มาก

3.4 การเก็บตัวอย่างน้า การวิเคราะห์คุณภาพน้า
การตรวจวั ด คุ ณ ภาพน ้า ทั่ ว ไปที่ บ ริ เ วณกลางล าน ้า ของแม่ น ้า ปราณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยกระบอกเก็บนา้ และทาการศึกษาคุณภาพนา้ ทั่วไปโดยการใช้เครื่องมื อดัง
ตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพนา้ ทั่วไป
คุณภาพน้าทีต่ ้องการศึกษา
ความลึก
ค่าความโปร่งแสง
อุณหภูมิ
ความเค็ม
ค่าออกซิเจนละลายนา้
ความเป็ นกรด-ด่าง

เครื่องมือ
เครื่องหยั่งความลึกของนา้ ด้วยเสียงสะท้อน
(Echo sounder)
Secchi Disk
เครื่อง Conductivity Temperature Depth Instrument (CTD)
และเครื่องวัดคุณภาพนา้ หลายตัวแปร YSI รุน่ Pro 2030
pH meter

จากนั้นจะทาการเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ระดับ คือที่ระดับนา้ ชั้นบนที่ความลึกใต้ผิวนา้ 1 เมตร และ
ระดั บ น ้า ชั้น ล่ า งที่ ค วามลึ ก เหนื อ พื ้น ดิ น 1 เมตร ด้ว ยกระบอกเก็ บ น ้า เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์
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คลอโรฟิ ลล์-เอ ปริมาณออกซิเจนละลายนา้ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียต์ อ้ งการใช้ในการย่อย
สลายอินทรียส์ ารที่มีอยู่ในนา้ (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) และปริมาณสารอาหารอนิ
นทรียล์ ะลายนา้ ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ซิลิเกต และฟอสเฟต ในห้องปฏิบตั ิการ ด้วย
วิธีการดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 พารามิเตอร์คณ
ุ ภาพนา้ ที่ทาการศึกษาและวิธีวิเคราะห์
พารามิเตอร์คุณภาพน้า
ของแข็งแขวนลอย (mg/l)
แอมโมเนีย (µg N/l)
ไนไตรท์ (µg N/l)
ไนเตรท (µg N/l)
ฟอสเฟต (µg P/l)
ซิลิเกต (µg Si/l)
ออกซิเจนละลายนา้ (mg/l)
บีโอดี (mg/l)
คลอโรฟิ ลล์-เอ (µg P/l)

วิธีการวิเคราะห์
GF/F Filter (APHA, 1992)
Phenol-hypochlorite (Grasshoff, Kremling, & Ehrhardt, 1999)
Diazotization (Strickland & Parsons, 1972)
Cadmium reduction + Diazotization (Strickland & Parsons, 1972)
Ascorbic acid (Strickland & Parsons, 1972)
Silicomolypdate (Strickland & Parsons, 1972)
Azide-modification (Strickland & Parsons, 1972)
5-day BOD test, Azide-modification methods (Strickland & Parsons, 1972)
Spectrophotometry (Strickland & Parsons, 1972)

3.5 การตรวจวัดฟลักซ์ของน้า สารอาหารอนินทรียล์ ะลายน้าและของแข็ง
แขวนลอย
ตรวจวัดกระแสนา้ คุณภาพนา้ ปริมาณสาร อาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอย บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี (ภาพที่ 3-3) โดยทาการเก็บข้อมูลคุณภาพนา้ และตรวจวัด
ฟลักซ์ จานวน 4 ครัง้ ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในปี พ.ศ.2561-2562 ทาการศึกษาฟลักซ์
ของนา้ ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายนา้ และของแข็งแขวนลอย ที่บริเวณปากแม่นา้
ปราณบุรี (จุด PF) ใช้เครื่องมือ Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ยี่หอ้ Teledyne รุ่น
WorkHorse Sentinel 600kHz, WHS600-I-UG167) ในการวัดฟลักซ์ของนา้ หรือปริม าณนา้ ท่า
(Discharge; Q) โดยการผูกติดเครื่องมือข้างลาเรือ แล้วลากจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งตามแนว
ตัดขวางของลานา้ จานวน 3 ซา้
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ภาพที่ 3-3 จุดที่ทาการตรวจวัดฟลักซ์ บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ใช้โปรแกรม WinRiver II River Discharge Software (Teledyne Technologies
Company) ในการควบคุมเครื่องมือ โดยปริมาณนา้ ท่าจากเครื่อง ADCP ได้จะคานวณได้จาก
สมการที่ 1
𝑄 = 𝐴𝑉
เมื่อ Q
A
V

(1)

คือ ปริมาณการไหลของนา้ (m3/sec)
คือ พืน้ ที่หน้าตัด (m2)
คือ ความเร็วของกระแสนา้ (m/sec)

ทาการหาฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย จากผลคูณ
ระหว่างค่าปริมาณนา้ ท่า (Q) และความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอย (Concentration; C) ในส่วนของการตรวจวัดข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลคุณภาพนา้
จะทาการศึกษาที่บริเวณกึ่งกลางความกว้างของลานา้ โดยทาการเก็บตัวอย่างที่ 2 ระดับความลึก
ตามวิธีการเก็บนา้ ของกรมควบคุมมลพิษ คือที่ระดับนา้ ชัน้ บนที่ความลึกใต้ผิวนา้ 1 เมตร และ
ระดับนา้ ชัน้ ล่างที่ความลึกเหนือพืน้ ดิน 1 เมตร โดยจะทาการตรวจวัดฟลักซ์ และเก็บนา้ ตัวอย่าง
เพื่อนาไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ ในห้องปฏิบตั ิการ ทุก 2 ชั่วโมง 5 นาที จนครบ 25 ชั่วโมง เพื่อให้
ครอบคลุมวัฏจักรนา้ ขึน้ นา้ ลง ทาการคานวณฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และ
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ของแข็งแขวนลอยแต่ละชัน้ นา้ ในแต่ละช่วงเวลาแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อคานวณค่าฟลักซ์สทุ ธิ
ดังสมการที่ 2 ดัดแปลงจากวิธีการของ Dyer (1973)

F=
เมื่อ F
T
C
Q

1
T

T

∫t=o (Qs Cs+QbCb)dt

(2)

คือ ค่าเฉลี่ยฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยที่ผ่าน
เข้าออกบริเวณพืน้ ที่หน้าตัดของแม่นา้ ในรอบนา้ ขึน้ นา้ ลง(g/sec)
คือ รอบเวลาทัง้ หมดของการตรวจวัดข้อมูล (25 ชั่วโมง)
คือ ความเข้มข้นของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย (g/m3)
คือ ปริมาณการไหลของนา้ (m3/sec) ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่อง ADCP

ตัวแปร s และ b แสดงระดับความลึก ของข้อมูลที่นา้ ชั้นบนและนา้ ชัน้ ล่าง ตามลาดับ
โดยค่าฟลักซ์ท่ีคานวณได้ในแต่ละช่วงเวลาจะถูกนามาหาค่าเฉลี่ยเพื่อคานวณฟลักซ์สุทธิในรอบ
วันตามวัฏจักรนา้ ขึน้ นา้ ลงของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ แต่ละชนิด และของแข็งแขวนลอย
ต่อไป

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติจะช่วยให้ในการตัดสินใจ ทาให้ขอ้ มูลมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึน้ โดยในงานวิจัย นีใ้ ช้โ ปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล
ทัง้ หมด 3 วิธีการ คือ
-วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล โดยศึกษาความต่างในแต่ละฤดูกาล ความแตกต่าง
ในแต่ละสถานี และความแตกต่างในแต่ละระดับความลึก โดยใช้วิธีการทางสถิติ Kruskal-wallis H
test
-วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ กับสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้
และของแข็งแขวนลอย ในแต่ละฤดูกาล โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน (Spearman’s
rank correlations) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
-วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างของฟลักซ์ของนา้ และปริมาณที่ระบายจากเขื่อนปราณ
บุรี การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทาการแบ่งช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมในแต่ละ
ฤดูกาลโดยแบ่งออกเป็ น 4 ครัง้ ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม เป็ นตัวแทนในช่วงเปลี่ยน
จากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง ในปี พ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม เป็ นตัวแทนของช่วงฤดูแล้ง เดือน
มิถนุ ายน เป็ นตัวแทนของช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และช่วงเดือนกันยายน เป็ น
ตัวแทนในช่วงฤดูนา้ มาก โดยทาการศึกษาคุณภาพนา้ ทั่วไป สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และ
ของแข็งแขวนลอย ฟลักซ์ของนา้ สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย บริเวณ
ปากแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

4.1 ข้อมูลปริมาณน้าฝน และอุณหภูมิอากาศ
จากข้อมูลปริมาณนา้ ฝนสะสมเฉลี่ยรายเดือนของบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี ในปี พ.ศ.
2561 – 2562 จากสถานีหวั หิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2562) พบว่าบริเวณ
แม่นา้ ปราณบุรีได้รบั อิทธิพลจากปริมาณนา้ ฝนต่าในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่าว่า 20 มิลลิเมตรต่อเดือน
มีความสอดคล้องกับอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนที่พบว่าสอดคล้องกับในช่วงฤดูรอ้ น ที่อณ
ุ หภูมิ
จะสูง และลดต่าลงในช่วงฤดูฝน (ฤดูนา้ มาก) และฤดูหนาว(ฤดูแล้ง) และพบว่ามีปริมาณนา้ ฝนสูง
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากในปี นมี ้ รสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกาลังแรงจึงส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณ
พืน้ ที่ชายฝั่งทะเลในช่วงฤดูกาลนี ้ ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่ามี
ปริมาณนา้ ฝนสูงเป็ นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่พี ดั ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในช่วงฤดูกาลนี ้ (ฤดูนา้ มาก)
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ภาพที่ 4-1 ปริมาณนา้ ฝน และอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือน ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยกราฟแท่งสีแดง แสดงถึงช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง

4.2 ข้อมูลปริมาณน้าระบายจากเขื่อนปราณบุรี
แม่นา้ ปราณบุรี เป็ นแม่นา้ ที่ถกู ควบคุมด้วยเขื่อนปราณบุรีเป็ นหลัก โดยเขื่อนปราณบุรีมี
ความสาคัญเพื่อเก็บกักนา้ และบรรเทาอุทกภัย โดยทาการศึกษาข้อมูลการระบายนา้ จากเขื่อน
ปราณบุรีในในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 (กรมชลประทาน, 2562) พบว่าในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 มีอตั ราการระบาย
นา้ เฉลี่ยรายเดือนที่ต่ากว่า 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนในเดือนกันยายนซึ่งตรงกับในช่วงฤดู
นา้ มากพบว่ามีปริมาณนา้ ระบายจากเขื่อนปราณบุรีสงู ที่สดุ ในรอบปี สอดคล้องกับในช่วงเดือนที่มี
ปริมาณนา้ ฝนสูงสุดในรอบปี เช่นเดียวกัน โดยมีอตั ราการระบายนา้ จากเขื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 8.23
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยการศึกษาปริมาณนา้ ที่ระบายมากจากเขื่อนปราณบุรีในแต่ละ
ฤดูกาลอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนา้ ที่ทาการศึกษาตัง้ แต่บริเวณท้ายเขื่อนจนถึง
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-2 ปริมาณนา้ ระบายจากเขื่อนปราณบุรีเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยกราฟแท่งสีแดง แสดงถึงช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่าง

4.3 คุณภาพน้าภายในแม่น้าปราณบุรี
ผลการศึกษาคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี ตัง้ แต่บริเวณท้ายเขื่อนปราณบุรีลงมา
จงถึงบริเวณปากแม่นา้ ทัง้ 5 สถานีจะถูกพล็อตในลักษณะของกราฟแท่ง เพื่อแสดงการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพนา้ ในเชิงพืน้ ที่และเวลาเพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล กาหนดให้เดือน
ธันวาคม (Dec-18) เป็ นตัวแทนของช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง เดือนมีนาคม (Mar-19)
เป็ นฤดูแล้งเดือนมิถนุ ายน (Jun-19) เป็ นช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และเดือนกันยายน
(Sep-19) เป็ นฤดูนา้ มากโดยได้ทาการศึกษาคุณภาพนา้ ทัง้ ทางกายภาพและทางเคมี ดังภาพที่
4-3 ถึงภาพที่ 4-14
จากการศึกษาคณภาพนา้ ทั่วไปพบว่าอุณหภูมิภายในแม่นา้ ปราณบุรี (ภาพที่ 4-3) มีค่า
ต่าในช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง (27.74-27.87 องศาเซลเซียส) ค่าอุณหภูมิเพิ่มสูงในช่วง
ฤดูแล้ง (29.85-30.45 องศาเซลเซียส) และมีค่าเพิ่มขึน้ สูงสุดในช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก
(29.90-30.95 องศาเซลเซียส) ในส่วนของฤดูนา้ มากพบว่าอุณหภูมิกลับมาต่าลงอีกครัง้
(27.30-28.10 องศาเซลเซียส) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า อุณหภูมิไม่แตกต่าง
กันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (p<0.05)
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ภาพที่ 4-3 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Temperature) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค่าความเค็ม (ภาพที่ 4-4) ที่บริเวณต้นนา้ จะมีความเค็มต่าและมีค่าสูงขึน้ เมื่อออกสู่
บริเวณปากแม่นา้ และมีค่าสูงในฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง (3.00-29.17 psu) ที่มีการรุกเข้า
ของนา้ เค็มไปจนถึงสถานี PRR3 (29.00 psu) มากกว่าในช่วงฤดูอ่นื ซึ่งความเค็มจะขึน้ ไปถึงแค่
บริเวณจุดที่ทาการวัดฟลักซ์หรือสถานี PF ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณปากแม่นา้ ส่วนในช่วงฤดูแล้ง
(0.20-32.80 psu) และฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นนา้ มาก (0.20-30.60 psu) มีค่าความเค็มใกล้เคียงกัน
โดยมีค่าความเค็มต่าในบริเวณต้นนา้ และมีความเค็มเพิ่มสูงในบริเวณปากแม่นา้ ส่วนในช่วงฤดู
นา้ มากพบว่ามีค่าความเค็มภายในแม่นา้ ต่าที่สดุ ตัง้ แต่ท่ีบริเวณต้นนา้ จนถึงปากแม่นา้ (0.1019.15 psu) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าความเค็มมีความแตกต่างในแต่ละ
ฤดูกาลและในแต่ละสถานี (p<0.05)

ภาพที่ 4-4 การเปลี่ยนแปลงของความเค็ม (Salinity) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ค่าความเป็ นกรด-เบส (ภาพที่ 4-5) ภายในแม่นา้ ปราณบุรีพบว่ามีค่าสูงในบริเวณต้นนา้
ในช่วงฤดูแล้ง (8.27) และฤดูนา้ มาก (8.30) มีค่าต่าในบริเวณตอนกลางของลานา้ ในทุกฤดูกาล
และมีค่าเพิ่มสูงอีกครัง้ เมื่อออกสูบ่ ริเวณปากแม่นา้ จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
ค่าความเป็ นกรด-เบส ไม่มีความแตกต่างในแต่ละฤดูกาล (p>0.05) แต่มีความแตกต่างในแต่
สถานี (p<0.05)

ภาพที่ 4-5 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็ นกรด-เบส ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค่าออกซิเจนละลายนา้ (ภาพที่ 4-6) พบว่ามีค่าสูงในบริเวณต้นนา้ และปากแม่นา้ และมี
ค่าต่าในบริเวณตอนกลางของลานา้ โดยพบว่ามีค่าต่าที่สดุ บริเวณสถานี PRR3 ในช่วงฤดูแล้ง
(2.95 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งพบว่ามีค่าสูงที่บริเวณปากแม่นา้
(4.86-7.10 มิลลิกรัมต่อลิตร) และในฤดูนา้ มากพบว่ามีค่าสูงตลอดทัง้ ลานา้ (5.45-6.85 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าออกซิเจนละลายนา้ ไม่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (p<0.05)

ภาพที่ 4-6 การเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายนา้ ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ค่าบีโอดี (ภาพที่ 4-7) ภายในแม่นา้ ปราณบุรีพบว่ามีค่าสูงที่บริเวณตอนกลางของลานา้
หรือสถานี PRR2 โดยมีค่าสูงในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (2.38 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ
ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (2.44 มิลลิกรัมต่อลิตร ) และมีค่าสูงที่สดุ ในฤดูนา้ มาก
(3.13 มิลลิกรัมต่อลิตร) ตลอดทัง้ ลานา้ จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าบีโอดี
ภายในแม่นา้ ปราณบุรีพบว่าไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่
ละฤดูกาล (p<0.05)

ภาพที่ 4-7 การเปลี่ยนแปลงของค่าบีโอดี (BOD) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลาในแต่ละฤดูกาล
บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
คลอโรฟิ ลล์-เอ (ภาพที่ 4-8) มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละสถานีในแต่ละฤดูกาล แต่พบว่ามี
ค่าสูงที่สดุ ในฤดูนา้ มาก (15.68-36.98 ไมโครกรัมต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่าค่าคลอโรฟิ ลล์-เอ ไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ฤดูกาล(p<0.05)

ภาพที่ 4-8 การเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิ ลล์-เอ (Chl-a) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ค่าของแข็งแขวนลอย (ภาพที่ 4-9) ภายในแม่นา้ ปราณบุรี พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเปลี่ยน
จากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (23.60-351.67 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าสูงสุดที่สถานี PRR1 (351.67
มิลลิกรัมต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าของแข็งแขวนลอยภายในแม่นา้
ปราณบุรีพบว่าไม่มีความแตกต่างในแต่ละสถานีและฤดูกาล (p>0.05)

ภาพที่ 4-9 การเปลี่ยนแปลงของค่าของแข็งแขวนลอย (TSS) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และเวลา
ในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผลการศึกษาสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี พบว่าค่าความ
เข้มข้นของซิลิเกต (ภาพที่ 4-10) มีค่าสูงที่สดุ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง โดยมีค่าสูงที่
สถานี PRR1 (7,243.78 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร) และ PRR2 (7,725.49 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อ
ลิตร) โดยส่วนใหญ่จะพบค่าความเข้มข้นของซิลิเกตสูงในบริเวณต้นนา้ และมีค่าลดต่าลงจนถึง
บริเวณปากแม่นา้ ยกเว้นในช่วงฤดูแล้งที่พบค่าสูงใน สถานี PRR3 (5,687.40 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อ
ลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่า ซิลิเกตไม่มีความแตกต่างในแต่ละสถานี
และฤดูกาล (p>0.05)
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ภาพที่ 4-10 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นของซิลิเกต (Silicate) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี)
และเวลาในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค่าความเข้มข้นของฟอสเฟต (ภาพที่ 4-11) พบว่ามีค่าสูงเกือบตลอดทัง้ ลานา้ โดยมีค่า
สูงที่สดุ ในบริเวณตอนกลางของลานา้ หรือพืน้ ที่ชมุ ชม ลาพบว่ามีค่าต่าเมื่อออกสูท่ ะเล โดยมีค่าสูง
ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (36.21-187.95 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) ฤดูแล้ง
(39.92-192.13 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) และช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (42.02184.17 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) ส่วนในฤดูนา้ มากพบว่าฟอสเฟตต่าตลอดทัง้ ลานา้ (29.5326.58 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าฟอสเฟต
พบว่าไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล (p<0.05)

ภาพที่ 4-11 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นของฟอสเฟต (Orthophosphate) ในเชิงพืน้ ที่
(สถานี) และเวลา ในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย (ภาพที่ 4-12) พบว่ามีค่าสูงในบริเวณตอนกลางของลา
จนถึงบริเวณปากแม่นา้ และมีค่าลดต่าลงเมื่อออกสูท่ ะเล โดยมีค่าสูงที่สดุ ในฤดูแล้ง (111.73377.42 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) เช่นเดียวกับในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง และ
ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก ส่วนในฤดูนา้ มากพบว่าแอมโมเนียมีค่าต่าตลอดทัง้ ลานา้
(23.33-73.62 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่า
แอมโมเนียพบว่าไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล
(p<0.05)

ภาพที่ 4-12 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย (Ammonia) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี)
และเวลาในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ (ภาพที่ 4-16) พบว่ามีค่าสูงในบริเวณสถานี PRR2 และ
PRR3 โดยสูงที่สดุ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (5.25-66.14 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร) รองลงมาคือในฤดูแล้ง และช่วงเปลี่ยนฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มากที่มีค่าสูงที่สองสถานีนี ้
เช่นเดียวกัน ส่วนในฤดูนา้ มากพบว่าไนไตรท์มีค่าต่าตลอดทัง้ ลานา้ (2.95-3.36 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร) จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าไนไตรท์พบว่าไม่มีความ
แตกต่างในแต่ละสถานีและฤดูกาล (p>0.05)
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ภาพที่ 4-13 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ (Nitrite) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี) และ
เวลาในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ค่าความเข้มข้นของไนเตรท (ภาพที่ 4-14) พบว่ามีค่าสูงบริเวณต้นนา้ ในช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (21.70-513.66 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) และพบค่าต่าสุดในช่วงฤดูนา้
มาก (7.10-25.66 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) โดยมีค่าต่าตลอดทัง้ ลานา้ จากการทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติพบว่าค่าไนเตรทไม่แตกต่างกันในแต่ละสถานี (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละฤดูกาล (p<0.05)

ภาพที่ 4-14 การเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มข้นของไนเตรท(Nitrate) ในเชิงพืน้ ที่ (สถานี)
และเวลาในแต่ละฤดูกาลบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สัดส่วนของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
แพลงก์ตอนพืช มีสดั ส่วน N:P:Si เท่ากับ 16:1:15 (Redfield, 1958) แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า
อัตราส่วน N:P (ภาพที่ 4-15) ในเกือบทุกสถานี และในทุกฤดูกาล มีค่าต่ากว่า 16 (N จากัด) มี
เพียงสถานี PRR1 ซึ่งเป็ นบริเวณต้นแม่นา้ ปราณบุรี ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง
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(ธันวาคม) มีอตั ราส่วน N:P มากกว่า 16 (P จากัด) เพียงสถานีเดียว ในส่วนของอัตราส่วน Si:P
(ภาพที่ 4-16) พบว่ามีค่ามากกว่า 15 (P จากัด) เกือบทุกสถานีในแต่ละช่วงฤดูกาล ยกเว้นสถานี
PF และ PS ในช่วงฤดูแล้ง และสถานี PRR2 ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง ที่มีค่า
อัตราส่วน Si:P ต่ากว่า 15 (Si จากัด)

ภาพที่ 4-15 สัดส่วน N:P mole ratio ตัง้ แต่บริเวณต้นนา้ จนถึงบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
ในแต่ละฤดูกาล

ภาพที่ 4-16 สัดส่วน Si:P mole ratio ตัง้ แต่บริเวณต้นนา้ จนถึงบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
ในแต่ละฤดูกาล
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4.4 คุณภาพน้าเฉลี่ยในรอบน้าขึน้ น้าลงบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี

ภาพที่ 4-17 Box and whisker plots ของข้อมูลคุณภาพนา้ เฉลี่ยในรอบนา้ ขึน้ นา้ ลง ของความ
เข้มข้นของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย ที่ระดับผิวนา้ (S)
และระดับพืน้ ท้องนา้ (B) บริเวณจุดวัดฟลักซ์ของปากแม่นา้ ปราณบุรี ในแต่ละ
ฤดูกาล
ผลการตรวจวัดคุณภาพนา้ บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี (สถานี PF) ในรอบวัน โดยทา
การเก็บตัวอย่างทุก 2 ชั่วโมง 5 นาที จนครบ 25 ชั่วโมง ทัง้ หมด 4 ฤดูกาล ได้แก่ ช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (Dec) ฤดูแล้ง (Mar) ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และฤดูนา้ มาก
(Sep) แสดงในรูปแบบ Box and whisker plots (ภาพที่ 4-17)
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พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของทัง้ 4 ฤดูกาลมีค่าต่าที่สดุ ที่ระดับผิวนา้ ในช่วงฤดูนา้ มาก
(27.64±0.29 องศาเซลเซียส) และมีอณ
ุ หภูมิสงู สุดที่ระดับผิวนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดู
นา้ มาก (30.63±0.43 องศาเซลเซียส) เช่นเดียวกันกับความเค็มที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันใน
แต่ละระดับความลึก ยกเว้นในช่วงฤดูนา้ มากที่มีค่าแตกต่างกันมากที่บริเวณผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้
โดยมีค่าความเค็มเฉลี่ยต่าสุดที่ผิวนา้ ในช่วงฤดูนา้ มาก (6.69±5.78 psu) และสูงที่สดุ ที่ระดับพืน้
ท้องนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (31.52±1.14 psu) ค่าความเป็ นกรด-เบสพบว่ามี
ค่าใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาลและในแต่ละระดับความลึก แต่พบว่ามีค่าสูงที่สดุ ที่ระดับผิวนา้
ในช่วงฤดูนา้ มาก (8.06±0.20)
ค่าออกซิเจนละลายนา้ มีค่าต่าสุดที่บริเวณผิวนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้
มาก (4.28±0.85 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสูงสุดที่ระดับผิวในช่วงฤดูนา้ มาก (6.04±0.62 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) ในส่วนของค่าบีโอดี พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงฤดูนา้ มากทัง้ ที่ระดับผิวนา้ (2.79±0.90
มิลลิกรัมต่อลิตร) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (2.92±1.95 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีค่าต่าสุดใน ฤดูแล้ง
ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (0.97±0.32 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าคลอโรฟิ ลล์-เอ มีค่าไม่แตกต่างกันมากนักใน
แต่ละฤดูกาลและในแต่ละระดับความลึก แต่พบว่าในฤดูนา้ มากค่าคลอโรฟิ ลล์-เอ มีค่าสูงที่สดุ ที่
ระดับผิวนา้ (23.28±7.55 ไมโครกรัมต่อลิตร) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (8.76±251 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร) ในส่วนของค่าของของแข็งแขวนลอยพบว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงกว่าที่บริเวณผิวนา้ ใน
ทุกฤดูกาล ฤดูนา้ มากมีค่าเฉลี่ยของแข็งแขวนลอยสูงที่สดุ (49.22±20.33 มิลลิกรัมต่อลิตร)
การศึกษาปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ พบว่าซิลิเกตในแต่ละฤดูกาลมีค่า
ใกล้เคียงกัน แต่พบว่าในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งมีค่าความเข้มข้นของซิลิเกตสูงที่สดุ
ที่ระดับผิวนา้ (2,755.72±1,852.57 ไมโครกรัมต่อลิตร) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้
(2,188.80±1,417.65 ไมโครกรัมต่อลิตร) ฟอสเฟตมีค่าสูงที่สดุ ที่ระดับผิวนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดู
นา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (64.28±41.56 ไมโครกรัมต่อลิตร) และมีค่าต่าสุดในช่วงฤดูนา้ มากที่ระดับผิว
นา้ (31.11±7.28 ไมโครกรัมต่อลิตร) และพืน้ ท้องนา้ (30.66± 13.04ไมโครกรัมต่อลิตร) ในส่วน
ของแอมโมเนียพบว่ามีค่าสูงที่สดุ ที่ระดับผิวนา้ ในช่วงฤดูแล้ง (171.02±106.69 ไมโครกรัมต่อลิตร)
และมีค่าต่าในช่วงฤดูนา้ มากที่ระดับผิวนา้ (65.96±27.42 ไมโครกรัมต่อลิตร) และพืน้ ท้องนา้
(36.57±13.10 ไมโครกรัมต่อลิตร) ส่วนไนไตรท์พบว่ามีค่าสูงที่สดุ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ น
ฤดูแล้งที่ระดับผิวนา้ (21.65±15.90 ไมโครกรัมต่อลิตร) และพืน้ ท้องนา้ (15.19±9.10 ไมโครกรัม
ต่อลิตร) และไนเตรทพบว่ามีค่าสูงที่สดุ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งที่ระดับผิวนา้
(159.47±164.85 ไมโครกรัมต่อลิตร) และพืน้ ท้องนา้ (93.89±101.50 ไมโครกรัมต่อลิตร) และ
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พบว่ามีค่าต่าที่สดุ ในช่วงฤดูนา้ มาก ทัง้ ที่ระดับผิวนา้ (22.26±14.78 ไมโครกรัมต่อลิตร) และพืน้
ท้องนา้ (10.77±7.30 ไมโครกรัมต่อลิตร)
จากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ค่าความเค็ม ของแข็งแขวนลอย ซิลิเกต
และฟอสเฟต มีค่าแตกต่างกันในแต่ละระดับความลึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วน
การทดสอบความแตกต่างทางสถิติระหว่างฤดูกาล พบว่าอุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็ นกรด-เบส
ออกซิเจนละลายนา้ บีโอดี คลอโรฟิ ลล์-เอ ซิลิเกต ฟอสเฟต แอมโมเนีย ไนเตรท์ และไนเตรท
มีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)

4.5 ฟลักซ์ของน้า สารอาหารอนินทรียล์ ะลายน้า และของแข็งแขวนลอย
ในรอบวัน
จากภาพที่ 4-18 แสดงการไหลเข้าออกของฟลักซ์ของนา้ ที่ระดับผิวนา้ พืน้ ท้องนา้ และ
และระดับการขึน้ ลงของนา้ ในรอบวันบริเวณปากแม่นา้ ในแต่ละฤดูกาล โดยแสดงให้เห็นว่าแม่นา้
ปราณบุรีมีการขึน้ ลงของนา้ บริเวณปากแม่นา้ เป็ นแบบผสม คือมีการขึน้ ลงของนา้ 2 ครัง้ ต่อวัน แต่
การขึน้ ลงทัง้ สองครัง้ มีค่าไม่เท่ากัน โดยในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง) (ภาพ
ที่ 4-18a) ซึ่งตรงกับในช่วงนา้ เกิด มีความเร็วของนา้ เฉลี่ยในรอบวันมีค่าเท่ากับ 0.23 เมตร/วินาที
โดยฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเลสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยที่ระดับผิว
นา้ มีปริมาณเท่ากับ 85.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีปริมาณเท่ากับ
38.59 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ สูงที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 06.50 น. โดยที่ระดับผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 100.37 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามีปริมาณฟลักซ์ของนา้ ในไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา
08.55 น. โดยมีค่าเท่ากับ 57.98 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-18b) ซึ่งตรงกับในช่วงนา้ เกิด ความเร็วของนา้
เฉลี่ยในรอบวันมีค่าเท่ากับ 0.18 เมตร/วินาที โดยฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่
ทะเลสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 10.00 น. โดยที่ระดับผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 66.89 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าเท่ากับ 35.65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีค่าฟลักซ์ของนา้
ในไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา 22.25 น. โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าเท่ากับ 66.89
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าเท่ากับ 38.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-18c) ซึ่งตรงกับในช่วงนา้
ตาย มีความเร็วของนา้ เฉลี่ยในรอบวันมีค่าเท่ากับ 0.18 เมตร/วินาที โดย ความเร็วของนา้ เฉลี่ยใน
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รอบวันมีค่าเท่ากับ 0.14 เมตร/วินาที โดยฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเลสูง
ที่สดุ ในช่วงเวลา 04.45 น. โดยที่ระดับผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 49.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 06.50 น. มีปริมาณเท่ากับ 28.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
และฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา 22.30 น. โดยที่ระดับ
ผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 49.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีปริมาณเท่ากับ
25.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-18d) ซึ่งตรงกับในช่วงนา้ เกิดมีความเร็วของ
นา้ เฉลี่ยในรอบวันมีค่าเท่ากับ 0.20 เมตร/วินาที โดยฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออก
สูท่ ะเลสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 00.05 น. โดยที่ระดับผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 99.69 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 22.00 น. มีปริมาณเท่ากับ 35.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน และฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา 06.20 น. โดยที่
ระดับผิวนา้ มีปริมาณเท่ากับ 31.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา
04.15 น. มีปริมาณเท่ากับ 25.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ช่วงฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ช่วงฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-18 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S)
และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (Discharge B) และระดับการขึน้ ลงของนา้ ในแต่ละฤดูกาล
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-19 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยกับค่าของ
ความเค็ม บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง) (ภาพที่
4-19a) พบว่าค่าความเค็มในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 10.68-29.33 psu และที่บริเวณ
พืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 15.89-29.34 psu โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเค็มสูงที่สดุ ในช่วง 10.00
น. มีค่าเท่ากับ 29.33 psu และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าเท่ากับ 29.34 psu ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และมีค่าความเค็มต่าลง
เรื่อย ๆ เมื่อฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล จนถึงในช่วงเวลา 02.40 น. ที่ค่า
ความเค็มของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ โดยมีค่าเท่ากับ 10.68 psu ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่า
ที่สดุ ในช่วงเวลา 00.35 น. มีค่าเท่ากับ 15.89 psu ก่อนที่ความเค็มจะมีค่าเพิ่มขึน้ อีกครัง้ เมื่อฟ
ลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-19b) พบว่ามีค่าความเค็มในรอบวันของที่บริเวณ
ผิวนา้ อยู่ในช่วง 22.80-32.30 psu และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 21.4-32.3 psu พบว่า
ค่าความเค็มในฤดูกาลนีม้ ีค่าไม่แตกต่างกันมากนักทัง้ ที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ หรือนา้ ไม่มีการ
แบ่งชัน้ กัน โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเค็มสูงที่สดุ ในช่วง 20.25-08.55 น. มีค่าอยู่ในช่วง 32.0032.30 psu และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วง มีค่าสูงสุดอยู่ในช่วง 32.00-32.10 สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่าความเค็มของระดับผิวนา้
มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 22.80 psu ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าเท่ากับ
21.40 psu ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็ นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลออกสูท่ ะเลได้ไหล
ย้อนกลับเข้ามาในแม่นา้
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-19c) พบว่ามีค่าความเค็ม
ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 23.6-32.80 psu และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง
29.60-32.80 psu พบว่าค่าความเค็มในฤดูกาลนีม้ ีค่าไม่แตกต่างกันมากนักทัง้ ที่ระดับผิวนา้ และ
พืน้ ท้องนา้ หรือนา้ ไม่มีการแบ่งชัน้ กัน โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเค็มสูงตลอดรอบวันโดยมีค่าสูง
ที่สดุ ในช่วงเวลา 00.35-02.40 น. เช่นเดียวกันกับที่ระดับพืน้ ท้องนา้ โดยมีค่าเท่ากันคือ 32.80 psu
และพบค่าความเค็มของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 22.8 psu
ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงระยะเวลา16.15 น. มีค่าเท่ากับ 21.4 psu ซึ่งเป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์
ของนา้ มีทิศทางไหลออกสูท่ ะเลได้ไหลย้อนกลับเข้ามาในแม่นา้
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-19d )พบว่ามีค่าความเค็มในรอบวันของที่
บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 1.70-11.40 psu และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 11.40-31.50 psu
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พบว่าค่าความเค็มในฤดูกาลนีม้ ีค่าแตกต่างกันและมีการแบ่งชัน้ นา้ กันอย่างชัดเจน โดยพบว่าที่
ระดับผิวนา้ มีค่าต่ากว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในทุกช่วงเวลา โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเค็มสูงที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 04.15 น. มีค่าเท่ากับ 25.00 psu และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 19.55 น. มีค่า
เท่ากับ 31.50 psu โดยทัง้ สองช่วงเวลาที่ความเค็มสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่าความเค็มของระดับผิวนา้
มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 06.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 1.70 psu ซึ่งเป็ นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทาง
เปลี่ยนจากแม่นา้ ไหลเข้าสูท่ ะเล เป็ นจากทะเลไหลเข้าสู่แม่นา้ ในส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่า
เท่ากับ 11.40 psu ในช่วง 00.05 น. สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ ในช่วงเวลานัน้ มีทิศทาง
ไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-19 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเค็มที่ระดับผิวนา้
(Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ฤดูนา้ มาก (Discharge B)ในแต่ละฤดูกาล
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-20 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยกับค่าของ
ค่าออกซิเจนละลายนา้ บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ น
ฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-20a) พบว่ามีค่าออกซิเจนละลายนา้ ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง
1.90-7.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 2.29-7.90 มิลลิกรัมต่อลิตร
โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าออกซิเจนละลายนา้ สูงที่สดุ ในช่วง 11.00 น. มีค่าเท่ากับ 7.05 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 08.55 น. มีค่าเท่ากับ 7.90 มิลลิกรัมต่อลิตร
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบว่าค่าออกซิเจน
ละลายนา้ ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 20.25 น. โดยมีค่าเท่ากับ 1.90 มิลลิกรัมต่อลิตร
ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 2.29 มิลลิกรัมต่อลิตร
สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-20b) พบว่าค่าออกซิเจนละลายนา้ ในรอบวันของ
ที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 2.76-5.81 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 2.106.38 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าออกซิเจนละลายนา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา 00.35 น. มี
ค่าเท่ากับ 5.81 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วง มีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 20.25 น.
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่าออกซิเจน
ละลายนา้ ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 12.05 น. โดยมีค่าเท่ากับ 2.76 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 02.40 น. มีค่าเท่ากับ 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
เป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-20c) พบว่ามีค่าออกซิเจน
ละลายนา้ ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 2.00-5.43 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าอยู่ในช่วง 1.24-6.86 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าออกซิเจนละลายนา้ สูงที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 22.30-00.35 น.โดยมีค่าเท่ากับ 5.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามี
ค่าสูงสุดในช่วงเวลา 20.25 น. โดยมีค่าเท่ากับ 6.86 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบค่าออกซิเจนละลาย
นา้ ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.24 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็ น
ช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ มีการเปลี่ยนทิศทางจากไหลออกสู่ทะเลได้ไหลย้อนกลับเข้ามา
ภายในแม่นา้
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-20d) พบว่ามีค่าออกซิเจนละลายนา้ ในรอบ
วันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 4.75-7.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง
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4.14-6.87 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าที่ระดับผิวนา้ มีค่าออกซิเจนละลายนา้ สูงกว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้
ในทุกช่วงเวลา โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าออกซิเจนละลายนา้ สูงที่สดุ ในช่วงเวลา 17.50 น. มีค่าเท่ากับ
7.06 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 22.00 น. มีค่าเท่ากับ 6.87 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยทัง้ สองช่วงเวลาที่ออกซิเจนละลายนา้ สูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และช่วงกาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้
ไหลออกสูท่ ะเล ในส่วนของค่าออกซิเจนละลายนา้ ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 00.05
น. โดยมีค่าเท่ากับ 4.75 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีค่า
เท่ากับ 4.14 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ ในช่วงเวลานัน้ มีทิศทางไหล
จากแม่นา้ ออกสู่ทะเล
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-20 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าออกซิเจนละลายนา้
ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ฤดูนา้ มาก (Discharge B) ในแต่
ละฤดูกาล บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-21 แสดง การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ กับค่าของแข็ง
แขวนลอย บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง) (ภาพ
ที่4-21a) พบว่ามีค่าของแข็งแขวนลอยในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 17.00-50.40
มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 19.40-83.20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ระดับ
ผิวนา้ มีค่าของแข็งแขวนลอยสูงที่สดุ ในช่วง 06.50 น. มีค่าเท่ากับ 50.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 02.40-04.45 น. มีค่าเท่ากับ 82.6-83.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลาดับ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบว่าค่า
ของแข็งแขวนลอยของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 22.30 น. โดยมีค่าเท่ากับ 17.00
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 19.40
มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-21b) พบว่ามีค่าของแข็งแขวนลอยในรอบวันของ
ที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 17.40-47.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง
14.60-89.40 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าของแข็งแขวนลอยสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 04.45
น. มีค่าเท่ากับ 47.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 16.15น.
โดยมีค่าเท่ากับ 89.40 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเล
ไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่าของแข็งแขวนลอยของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 11.00
น. โดยมีค่าเท่ากับ 17.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน
มีค่าเท่ากับ 14.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากแม่นา้
ออกสู่ทะเล
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-21c)พบว่ามีค่าของแข็ง
แขวนลอยในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 20.40-37.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้
ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 26.80-69.60 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าของแข็งแขวนลอยสูง
ที่สดุ ในช่วงเวลา 00.35 น.โดยมีค่าเท่ากับ 37.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามี
ค่าสูงสุดในช่วงเวลา 10.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 69.60 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดตล้องกับช่วงเวลาที่
ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบค่าของแข็งแขวนลอยของระดับผิวนา้ มีค่า
ต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 20.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่า
ต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 08.55 น. มีค่าเท่ากับ 26.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์
ของนา้ เฉลี่ยมีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
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ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-21d) พบว่ามีค่าของแข็งแขวนลอยในรอบ
วันของบริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 17.20-30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่
ในช่วง 26.00-89.00 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าที่ระดับผิวนา้ มีค่าของแข็งแขวนลอยต่ากว่าที่ระดับ
พืน้ ท้องนา้ ในทุกช่วงเวลา โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าของแข็งแขวนลอยสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 13.40 น. มี
ค่าเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 11.35 น. มีค่าเท่ากับ 689
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทัง้ สองช่วงเวลาที่ของแข็งแขวนลอยสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล ในส่วนของค่า
ของแข็งแขวนลอยของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 05.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 17.20
มิลลิกรัมต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 22.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร
สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-21 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าของแข็งแขวนลอย
ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ฤดูนา้ มาก (Discharge B)
ในแต่ละฤดูกาล บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-22 แสดง การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยกับค่า
ความเข้มข้นของซิลิเกต บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ น
ฤดูแล้ง) ๖(ภาพที่ 4-22a) พบว่าค่าความเข้มข้นของซิลิเกตในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง
1,285.07-6,654.66 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 1,194.755,636.39 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของซิลิเกตสูงที่สดุ ในช่วง
02.40 น. มีค่าเท่ากับ 1,285.07 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดใน
ช่วงเวลา 00.35 น. มีค่าเท่ากับ 5,636.39 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์
ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล และพบว่าค่าความเข้มข้นของซิลิเกตของระดับผิวนา้ มีค่า
ต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 11.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 1,285.07 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร ส่วนที่ระดับพืน้
ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วง 12.05 น. มีค่าเท่ากับ 1,194.75 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร สอดคล้องกับ
ช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการเปลี่ยนจากไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ เป็ นไหลจากแม่นา้ ไหลออกสู่
ทะเล
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-22b) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของซิลิเกตในรอบ
วันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 328.97-1,548.39 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าอยู่ในช่วง 337.73-953.12 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้น
ของซิลิเกตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 14.10 น. มีค่าเท่ากับ 1,548.39 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 11.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 953.12 ไมโครกรัมซิลิเกต
ต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสู่ทะเลทัง้ สองช่วงเวลา
ในส่วนของค่าความเข้มข้นของซิลิเกตระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 06.50 น. โดยมีค่า
เท่ากับ 328.97 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 04.45 น.
มีค่าเท่ากับ 337.73 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหล
จากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ทัง้ สองช่วงเวลา
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-22c) พบว่ามีค่าความ
เข้มข้นของซิลิเกตในรอบวันที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 460.19-2,675.80 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร
และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 376.15-1,483.52 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร โดยที่ระดับผิว
นา้ มีค่าความเข้มข้นของซิลิเกตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น.โดยมีค่าเท่ากับ 2675.80 ไมโครกรัมซิ
ลิเกตต่อลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 16.45 น. โดยมีค่าเท่ากับ 1,483.52
ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากไหลออกสู่
ทะเลเป็ นไหลจากทะเลกลับเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบค่าความเข้มข้นของซิลิเกตของระดับผิวนา้ มีค่าต่า
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ที่สดุ ในช่วงเวลา 02.40 น. โดยมีค่าเท่ากับ 460.19 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 376.15 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากการไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ เป็ นไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-22d) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของซิลิเกตใน
รอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 696.14-3,734.46 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่บริเวณพืน้
ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 418.49-2,163.03 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร พบว่าที่ระดับผิวนา้ มีค่าความ
เข้มข้นของซิลิเกตต่ากว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในเกือบทุกช่วงเวลา โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้น
ของซิลิเกตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 22.00 น. มีค่าเท่ากับ 3,734.46 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 00.05 น. มีค่าเท่ากับ 2,163.03 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร โดยทัง้ สอง
ช่วงเวลาที่ซิลิเกตสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศ
ทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล ในส่วนของค่าความเข้มข้นของซิลิเกตของระดับผิวนา้ มีค่าต่า
ที่สดุ ในช่วงเวลา 08.25 น. โดยมีค่าเท่ากับ 696.14 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้อง
นา้ ในช่วงเวลา 06.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 418.49 ไมโครกรัมซิลิเกตต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่
ฟลักซ์ของนา้ ในรอบวันมีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-22 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเข้มข้นของซิลิเกต
ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (Discharge B) ในแต่ละฤดูกาล
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-23 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยกับค่าความ
เข้มข้นของฟอสเฟต บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดู
แล้ง) (ภาพที่ 4-23a) พบว่าค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง
25.04-138.15 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 26.90-122.32
ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตสูงที่สดุ ในช่วง 02.40
น. มีค่าเท่ากับ 138.15 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลา
22.30 น. มีค่าเท่ากับ 122.32 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้
มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล และพบว่าค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตของระดับผิวนา้ มีค่าต่า
ที่สดุ ในช่วงเวลา 10.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 25.04 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ส่วนที่ระดับพืน้
ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 26.90 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศไหลจากทะเลเข้าสู่แม่นา้
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-23b)พบว่ามีค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตในรอบ
วันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 35.61-115.14 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าอยู่ในช่วง 31.05-98.42 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้น
ของฟอสเฟตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 16.15 น. มีค่าเท่ากับ 115.14 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 98.42 ไมโครกรัม
ฟอสฟอรัสต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสู่
ทะเลเป็ นจากทะเลไหลเข้าสู่แม่นา้ ในส่วนของค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตระดับผิวนา้ มีค่าต่า
ที่สดุ ในช่วงเวลา 10.00 น. โดยมีค่าเท่ากับ 35.61 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่ระดับพืน้
ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 20.25 น. มีค่าเท่ากับ 31.05 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ซึ่งเป็ น
ช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสู่แม่นา้
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-23c) พบว่ามีค่าความ
เข้มข้นของฟอสเฟตในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 19.18-116.81 ไมโครกรัมฟอสฟอรัส
ต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 22.04-71.13 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร โดยที่
ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 116.81
ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 08.55 น. โดยมีค่า
เท่ากับ 71.13 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยน
ทิศทางจากไหลออกสูท่ ะเลเป็ นไหลจากทะเลกลับเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบค่าความเข้มข้นของฟอสเฟต
ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 02.40 น. โดยมีค่าเท่ากับ 19.18 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อ
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ลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 22.30 น. โดยมีค่าเท่ากับ 22.04 ไมโครกรัม
ฟอสฟอรัสต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากการไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ เป็ น
ไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเลทัง้ สองช่วงเวลา
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-23d) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตใน
รอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 22.49-47.73 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่บริเวณพืน้
ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 19.55-63.59 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความ
เข้มข้นของฟอสเฟตสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 02.10 น. มีค่าเท่ากับ 47.73 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 08.25 น. มีค่าเท่ากับ 63.59 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร โดย
ทัง้ สองช่วงเวลาที่ฟอสเฟตสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มี
ทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล ในส่วนของค่าความเข้มข้นของฟอสเฟตของระดับผิวนา้ มีค่า
ต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 06.20 น. โดยมีค่าเท่ากับ 22.49ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร และที่ระดับพืน้
ท้องนา้ ในช่วงเวลาเดรยวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 19.55 ไมโครกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร สอดคล้องกับ
ช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-23 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเข้มข้นของ
ฟอสเฟตที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (Discharge B) ในแต่
ละฤดูกาล บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-24 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ กับค่าความ
เข้มข้นของแอมโมเนีย บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดู
แล้ง) ภาพที่ (ภาพที่ 4-24a) พบว่าค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่
ในช่วง 20.26-267.70 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง
106.72-288.68 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียสูง
ที่สดุ ในช่วง 22.30 น. มีค่าเท่ากับ 267.70 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มี
ค่าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 288.68 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสู่ทะเล และพบว่าค่าความเข้มข้นของ
แอมโมเนียของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 02.40 น. โดยมีค่าเท่ากับ 20.26 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร ส่วนที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 08.55 น. โดยมีค่าเท่ากับ
106.72 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่ ฟลักซ์ของนา้ มีทิศไหลจากทะเลเข้าสู่
แม่นา้
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-24b) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียใน
รอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 51.09-373.50 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้
ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 34.74-303.50 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความ
เข้มข้นของแอมโมเนียสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 12.05 น. มีค่าเท่ากับ 373.50 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 303.50
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้
ไหลออกสูท่ ะเลเป็ นจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียระดับผิว
นา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 04.45 น. โดยมีค่าเท่ากับ 51.09 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. มีค่าเท่ากับ 34.74 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
ซึ่งเป็ นช่วงที่ทิศทางของฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยมีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-24c) พบว่ามีค่าความ
เข้มข้นของแอมโมเนียในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 8.95-209.56 ไมโครกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 53.78-174.98 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่
ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น.โดยมีค่าเท่ากับ 209.56
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่า
เท่ากับ 174.98 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยน
ทิศทางจากไหลออกสูท่ ะเลเป็ นไหลจากทะเลกลับเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบค่าความเข้มข้นของ
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แอมโมเนียของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 02.40 น. โดยมีค่าเท่ากับ 8.95 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 53.78
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากการไหลเข้าสู่
แม่นา้ เป็ นไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-24d) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของแอมโมเนีย
ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 13.51-111.60 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณ
พืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 19.53-60.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความ
เข้มข้นของแอมโมเนียสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 04.15 น. มีค่าเท่ากับ 111.60 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 02.10 น. มีค่าเท่ากับ 60.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
โดยทัง้ สองช่วงเวลาที่แอมโมเนียสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์
ของนา้ มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล เป็ นไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของ
ค่าความเข้มข้นของแอมโมเนียของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 00.05 น. โดยมีค่าเท่ากับ
13.51 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งเป้นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยมีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสู่
ทะเล แตกต่างจาก ที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 17.50 น. โดยมีค่าเท่ากับ 19.35 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
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ภาพที่ 4-24 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเข้มข้นแอมโมเนีย
ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (Discharge B) ในแต่ละฤดูกาล
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-25 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ กับค่าความ
เข้มข้นของไนไตรท์บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดู
แล้ง) (ภาพที่ 4-25a) พบว่าค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง
6.69-47.71 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 6.79-32.82
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของไนไตรท์สงู ที่สดุ ในช่วง 00.35
น. มีค่าเท่ากับ 47.71 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 35.82 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้
กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล เป็ นจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบว่าค่าความ
เข้มข้นของไนไตรท์ของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 08.55 น. โดยมีค่าเท่ากับ 6.69
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ แตกต่าง
จากที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 6.79 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร ที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-25b) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ในรอบ
วันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 3.00-7.90 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มี
ค่าอยู่ในช่วง 2.02-7.51 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของไน
ไตรท์สงู ที่สดุ ในช่วงเวลา 04.45 น.โดยมีค่าเท่ากับ 7.90 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ที่ระดับพืน้
ท้องนา้ พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 7.51 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากไหลออกสูท่ ะเลเป็ นไหลจากทะเล
กลับเข้าสูแ่ ม่นา้ และก่อนที่จะไหลออกสูท่ ะเลอีกครัง้ ในส่วนของค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ท่ี
ระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 20.25 น. โดยมีค่าเท่ากับ 3.00 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 2.02 ไมโครกรัมไนโตรเจน
ต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) ภาพที่ 4-25c)พบว่ามีค่าความ
เข้มข้นของไนไตรท์ในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 0.00-9.21 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 0.00-3.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มี
ค่าความเข้มข้นของไนไตรท์สงู กว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในทุกช่วงเวลา ที่ระดับผิวนา้ มีค่าสูงที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 18.20 น. มีค่าเท่ากับ 9.21 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมี
ค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 14.10 น. โดยมีค่าเท่ากับ 3.23 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสู่ทะเลเป็ นจากทะเลไหลเข้าสู่
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แม่นา้ ในส่วนของค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ หรือไม่มีค่า
ความเข้มข้นของไนไตรท์ในช่วงเวลา 02.40 น. ที่ ซึ่งเป็ นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีการเปลี่ยนทิศทาง
จากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-25d)พบว่ามีค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ใน
รอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 2.37-6.52 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าอยู่ในช่วง 2.56-6.91 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของ
ไนไตรท์สงู ที่สดุ ในช่วงเวลา 02.10 น. มีค่าเท่ากับ 6.52 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับ
พืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 13.40 น. มีค่าเท่ากับ 6.91 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยทัง้ สอง
ช่วงเวลาที่ไนไตรท์สงู ที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศ
ทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล ในส่วนของค่าความเข้มข้นของไนไตรท์ของระดับผิวนา้ มีค่าต่า
ที่สดุ ในช่วงเวลา 17.50 น. โดยมีค่าเท่ากับ 2.37 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้อง
นา้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 2.56 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่
ฟลักซ์ของนา้ ในรอบวันมีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-25 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเข้มข้นของ
ไนไตรท์ท่รี ะดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ (Discharge B) ในแต่
ละฤดูกาล บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ภาพที่ 4-26 แสดงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ กับค่าความ
เข้มข้นของไนเตรทบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม (ช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดู
แล้ง) (ภาพที่ 4-26a) พบว่าค่าความเข้มข้นของไนเตรทในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง
11.50-421.72 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 17.24-343.56
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้นของไนเตรทสูงที่สดุ ในช่วง 00.3504.45 น. มีค่าเท่ากับ 416.10 421.72 และ 405.65 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ตามลาดับ และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลา 00.35 น. โดยมีค่าเท่ากับ 343.56 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล เป็ นจาก
ทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และพบว่าค่าความเข้มข้นของไนเตรทของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ใน
ช่วงเวลา 12.05 น. โดยมีค่าเท่ากับ 11.5 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร เช่นเดียวกับที่ระดับพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 17.24 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ที่ฟลักซ์
ของนา้ มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ เป็ นไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
ในเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูแล้ง) (ภาพที่ 4-26b)พบว่ามีค่าความเข้มข้นของไนเตรทในรอบ
วันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 7.82-202.56 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้อง
นา้ มีค่าอยู่ในช่วง 8.43-223.91 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้น
ของไนเตรทสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 10.00 น.โดยมีคา่ เท่ากับ 202.56 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ พบว่ามีค่าสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 223.91 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
และพบว่ามีค่าต่าลงเรื่อยๆเมื่อฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของค่า
ความเข้มข้นของไนเตรทที่ระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 22.30 น. โดยมีค่าเท่ากับ 7.82
ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. โดยมีค่า
เท่ากับ 8.43 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ ฟลักซ์ของนา้ เฉลี่ยในรอบวันมีทิศทาง
จากการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
ในเดือนมิถนุ ายน (ช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-26c)พบว่ามีค่าความ
เข้มข้นของไนเตรทในรอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 10.25-104.69 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อ
ลิตร และที่บริเวณพืน้ ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 7.26-48.42 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยพบว่าที่
ระดับผิวนา้ มีค่าสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 18.20 น. มีค่าเท่ากับ 104.69 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในมีค่าสูงสุดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 48.42 ไมโครกรัม
ไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ กาลังเปลี่ยนทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสู่
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ทะเลเป็ นจากทะเลไหลเข้าสู่แม่นา้ ในส่วนของค่าความเข้มข้นของไนเตรทระดับผิวนา้ มีค่าต่าสุด
ในช่วงเวลา 02.40 น. มีค่าเท่ากับ 10.25 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และพืน้ ท้องนา้ มีค่าต่าที่สดุ
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 7.26 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งเป็ นช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มี
การเปลี่ยนทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ เป็ นไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล
ในเดือนกันยายน (ช่วงฤดูนา้ มาก) (ภาพที่ 4-26d) พบว่ามีค่าความเข้มข้นของไนเตรทใน
รอบวันของที่บริเวณผิวนา้ อยู่ในช่วง 9.68-59.13 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่บริเวณพืน้
ท้องนา้ มีค่าอยู่ในช่วง 3.90-32.24 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยที่ระดับผิวนา้ มีค่าความเข้มข้น
ของไนเตรทสูงที่สดุ ในช่วงเวลา 02.10 น. มีค่าเท่ากับ 59.13 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่
ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 10.30 น. มีค่าเท่ากับ 32.34 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร โดยทัง้ สอง
ช่วงเวลาที่ ความเข้มข้นของไนเตรทสูงที่ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ฟลักซ์
ของนา้ ที่มีการเปลี่ยนมีทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสู่แม่นา้ และเปลี่ยนจากไหลเข้าสู่แม่นา้ ออกสู่
ทะเล ในส่วนของค่าความเข้มข้นของไนเตรทของระดับผิวนา้ มีค่าต่าที่สดุ ในช่วงเวลา 06.20 น.
โดยมีค่าเท่ากับ 9.68 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในช่วงเวลา 08.28 น.
โดยมีค่าเท่ากับ 3.39 ไมโครกรัมไนโตรเจนต่อลิตร สอดคล้องกับช่วงที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหล
จากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้
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(a)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง

(b)

ฤดูแล้ง

(c)

ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก

(d)

ฤดูนา้ มาก

ภาพที่ 4-26 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันของฟลักซ์ของนา้ และค่าความเข้มข้นของ
ไนเตรท ที่ระดับผิวนา้ (Discharge S) และที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ฤดูนา้ มาก
(Discharge B) ในแต่ละฤดูกาล บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
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4.6 ฟลักซ์สุทธิของน้า สารอาหารอนินทรียล์ ะลายน้า และของแข็งแขวนลอย
จากผลจากการศึกษาฟลักซ์สุทธิ ของนา้ สารอาหารอนินทรีย์ละลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอย(ตารางที่ 4-1) พบว่าในช่วงฤดูแล้ง ช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และฤดูนา้ มาก
ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ รวมถึงฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยและสารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดที่มี
ทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล ซึ่งเป็ นไปตามอิทธิพลของฟลักซ์สุทธิของนา้ ยกเว้นฟลักซ์
สุทธิของของแข็งแขวนลอยที่มีทิศทางการไหลตรงข้ามกับฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ในช่วงฤดูแล้งโดยมีทิศ
ทางการไหลจากทะเลเข้าสู่แม่นา้ (5.16 ตันต่อวัน) ในส่วนของช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดู
แล้ง พบว่าฟลักซ์สุทธิของนา้ มีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสู่แม่นา้ (0.01 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
โดยฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยที่มีทิศทางการไหลเช่นเดียวกับฟลักซ์สทุ ธิของนา้
ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดพบว่ามีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่
ทะเลทั้งหมดในทุกฤดูกาล โดยฟลักซ์สุทธิของแอมโมเนียมีค่ามากที่สุดในช่วงฤดูแล้ง (276.60
กิ โ ลกรัม ไนโตรเจนต่ อ วัน ) และมี ค่ า ต่ า สุด ในช่ ว งฤดูแ ล้ง เปลี่ ย นเป็ น น ้า มาก (88.72 กิ โ ลกรัม
ไนโตรเจนต่อวัน) ฟลักซ์สุทธิของไนไตรท์มี ค่าสูง ที่สุดในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแ ล้ง
(16.33 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อวัน) และมีค่าต่าสุดในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (1.13
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อวัน) ฟลักซ์สุทธิของไนเตรทมี ค่าสูง ที่สุดในช่วงฤดูแล้ง (220.70 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อวัน) และมีค่าต่าสุดในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (3.68 กิโลกรัมไนโตรเจน
ต่อวัน) ฟลักซ์สทุ ธิของฟอสเฟตพบว่ามีค่าสูงที่สดุ ในฤดูนา้ มาก (72.04 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อวัน)
และมี ค่ า ต่ า สุ ด ในช่ ว งเปลี่ ย นจากฤดู น ้า มากเป็ น ฤดู แ ล้ง (3.68 กิ โ ลกรัม ฟอสฟอรัส ต่ อ วั น )
เช่นเดียวกับฟลักซ์สุทธิของซิลิเกตพบว่ามีค่าสูงที่สุดในช่วงฤดูนา้ มาก (4,658.52 กิโลกรัมซิลิเกต
ต่อวัน) และมีค่าต่าที่สดุ ในช่วงฤดูแล้ง (436.41 กิโลกรัมซิลิเกตต่อวัน)
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ตารางที่ 4-1 ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ของแข็งแขวนลอย และสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้
บริเวณปากปราณบุรีในแต่ละฤดูกาล

ฟลักซ์

ผิวนา้ (S)
พืน้ ท้องนา้ (B)
สุทธิ (net)
ฟลักซ์ของแข็ง ผิวนา้ (S)
แขวนลอย
พืน้ ท้องนา้ (B)
(ton/day)
สุทธิ (net)
ผิวนา้ (S)
ฟลักซ์
แอมโมเนีย
พืน้ ท้องนา้ (B)
(kg N/day)
สุทธิ (net)
ผิวนา้ (S)
ฟลักซ์ไนไตรท์
พืน้ ท้องนา้ (B)
(kg N/day)
สุทธิ (net)
ผิวนา้ (S)
ฟลักซ์ไนเตรท
พืน้ ท้องนา้ (B)
(kg N/day)
สุทธิ (net)
ผิวนา้ (S)
ฟลักซ์ฟอสเฟต
พืน้ ท้องนา้ (B)
(kg P/day)
สุทธิ (net)
ผิวนา้ (S)
ฟลักซ์ซิลิเกต
พืน้ ท้องนา้ (B)
(kg Si/day)
สุทธิ (net)
ฟลักซ์สุของน้า
(x106 m3/day)

ธันวาคม
(ช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูนา้ มากเป็ น
ฤดูแล้ง)
0.26
-0.28
-0.01
-21.75
-40.84
-62.59
161.96
15.72
+177.68
14.04
2.28
+16.33
70.17
53.54
+123.72
44.87
9.76
+54.63
2047.70
368.01
+2,415.71

มีนาคม
(ฤดูแล้ง)
0.62
0.14
+0.76
9.66
-14.82
-5.16
212.26
64.33
+276.60
4.12
1.80
+5.92
151.30
69.39
+220.70
29.53
27.31
+56.84
334.39
102.02
+436.41

หมายเหตุ: + หมายถึงทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล
- หมายถึงทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้

มิถุนายน
(ช่วงเปลี่ยน
จากฤดูแล้งเป็ น
ฤดูนา้ มาก)
0.68
0.17
+0.85
23.87
6.89
+30.76
55.44
33.28
+88.72
0.35
0.78
+1.13
-4.08
7.76
+3.68
11.61
19.02
+30.64
149.76
294.16
+488.92

กันยายน
(ฤดูนา้ มาก)
2.03
-0.01
+2.01
48.13
-6.04
+42.09
125.09
-0.65
+124.44
11.78
0.92
+12.70
42.16
4.05
+46.22
76.65
-4.60
+72.04
4528.91
129.34
+4,658.25
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4.7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของคุณภาพนา้ ในแม่นา้ ปราณบุรี โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ (Spearman’s rank correlations) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% (ตารางภาคผนวกก-6 ถึง
ก-9 ) โดยในแต่ละฤดูกาลพบว่า ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง (ธันวาคม) พบว่า
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับค่าบีโอดี และพบว่ามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับค่าออกซิเจนละลายนา้ แล้วเมื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าบีโอดี และค่าออกซิเจนละลายนา้ พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับที่สงู มากแต่เป็ นไปใน
ทิศทางลบ (r=1.0)
ในช่วงฤดูแล้งพบว่าค่าความเค็มมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับปริมาณสารอาหารอนิ
นทรียล์ ะลายนา้ ได้แก่ฟอสเฟต ซิลิเกต ไนไตรท์และไนเตรท และพบว่าค่าบีโอดี มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับฟอสเฟต และซิลิเกต และนอกจากนีย้ งั พบว่าฟอสเฟตมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
กับปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ในกลุม่ ไนโตรเจน
ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก อุณหภูมิ ความเค็ม และออกซิเจนละลายนา้
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับค่าบีโอดี ฟอสเฟต ไนเตรท์ และไนเตรท ในส่วนของบีโอดี
และค่าของแข็งแขวนลอยพบว่ามีทิศทางของความสัมพันธ์เป็ นบวกกับปริมาณสารอาหารอนินท
รียล์ ะลายนา้ ในกลุม่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส นอกจากนีย้ งั พบว่สารอาหารอนินทรียท์ งั้ สองกลุม่ นี ้
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงในทิศทางที่เป็ นบวก
ในช่วงฤดูนา้ มากพบว่าความเค็มมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ กับค่าออกซิเจนละลายนา้
ค่าบีโอดี คลอโรฟิ ลล์-เอ ฟอสเฟต และของแข็งแขวนลอย แต่มีทิศทางลบกับปริมาณสารอาหารอนิ
นทรียล์ ะลายนา้ ในกลุม่ ไนโตรเจน นอกจากนีย้ งั พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายนา้ มีความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกกับค่าคลอโรฟิ ลล์-เอ ในระดับที่สงู มาก (r=0.9) และพบว่าคลอโรฟิ ลล์-เอมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับซิลิเกต และฟอสเฟตในระดับสูง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ของแข็งแขวนลอยและ
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Spearman’s rank correlations) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน 95% พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยมีความสัมพันธ์กบั ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ใน
ระดับสูงมาก (r=1.0) ในส่วนของฟลักซ์สทุ ธิของแอมโมเนียและไนเตรทมีความสัมพันธ์กบั ฟลักซ์
สุทธิของนา้ ในระดับปานกลาง (r=0.6) และฟลักซ์สทุ ธิของไนไตรท์ ฟอตเฟส และซิลิเกต มี
ความสัมพันธ์กบั ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ในระดับต่า (r=0.4)
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ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ค่าปริมาณนา้ ฝนที่
สถานีหวั หิน และค่าที่ระบายจากเขื่อนปราณบุรี โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Spearman’s rank
correlations) ที่ระดับความเชื่อมัน 95% พบว่าฟลักซ์ของนา้ มีความสัมพันธ์กบั ค่านา้ ฝนที่สถานี
หัวหินในระดับต่า (r=0.2) ในส่วนของฟลักซ์ของนา้ กับนา้ ที่ระบายในเขื่อนพบว่ามีความสัมพันธ์
กันในระดับที่สงู (r=0.8) แต่เมื่อนาค่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ และค่านา้ ที่ระบายจากเขื่อนปราณบุรี มา
วิเคราะห์ Multiple regression analysis (สมการที่ 1) พบว่าค่านา้ ที่ระบายจากเขื่อนปราณบุรี มี
ความสัมพันธ์กบั ฟลักซ์ของนา้ ในระดับที่สงู มาก (R2=83.80 %)
ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ =

0.343 + 0.207 ค่านา้ ระบายจากเขื่อน

(1)

บทที่ 5
อภิปรายและสรุปผล
5.1 อภิปรายผล
5.1.1 คุณภาพน้าภายในแม่น้าปราณบุรี
จากผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิของนา้ ในแต่ละฤดูกาลมีค่าแตกต่างกันตามการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในประเทศไทยโดยพบว่าอุณหภูมิต่าในฤดูนา้ มาก และในช่วงเปลี่ยนจาก
ฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งซึ่งตรงช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวตามลาดับ และมีอณ
ุ หภูมิสงู ในช่วงฤดูแล้ง
และช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มากซึ่งตรงกับช่วงฤดูรอ้ น ในส่วนของความเค็มมีค่าแตกต่าง
กันในแต่ละฤดูกาลโดยพบว่าความเค็มในฤดูนา้ มากมีค่าต่ามากที่สดุ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีฝนตกชุก และสอดคล้องกับในช่วงที่มีการปล่อยนา้ จากเขื่อนปราณบุรีลงมา
(ภาพที่ 5-5B) แตกต่างกับในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งที่ความเค็มทัง้ ลานา้ มีค่าสูง
สอดคล้องกับปริมาณนา้ ที่ถูกปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรีท่มี ีปริมาณน้อยกว่าในช่วงฤดูอ่ืน จึงทา
ให้นา้ เค็มรุกเข้ามาในแม่นา้ ได้
ในส่วนของค่าความเป็ นกรด-เบสพบว่าไม่แตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล แต่จะพบค่า
สูงที่บริเวณต้นนา้ เนื่องด้วยอิทธิพลของนา้ จืดที่ลงมา และจะต่าลงที่บริเวณตอนกลางของลานา้
และกลับมาสูงอีกครัง้ ที่บริเวณปากแม่นา้ เนื่องจากอิทธิพลของนา้ ทะเล สอดคล้องกับค่าออกซิเจน
ละลายนา้ พบว่ามีค่าสูงในบริเวณต้นนา้ และต่าลงเมื่อไหลผ่านพืน้ ที่ชมุ ชนและกลับมามีค่าสูงอีก
ครัง้ เมื่อไหลออกสูท่ ะเล โดยในช่วงฤดูนา้ มากและช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งค่า
ออกซิเจนละลายนา้ มีค่าสูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดทัง้ ลานา้ แต่กบั พบว่ามีค่าต่าในช่วงฤดู
แล้ง และช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มากโดยมีค่าต่ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสถานี PRR3
ซึ่งเป็ นจุดตัวแทนของการใช้ประโยชน์นา้ ทิง้ จากชุมชนก่อนออกสูป่ ากแม่นา้ ออกซิเจนที่มีค่าต่าใน
บริเวณนีอ้ าจเกิดจากการระบายนา้ ทิง้ จากกิจกรรมโดยรอบ ในส่วนของค่าบีโอดีพบว่ามีค่าสูง
ในช่วงฤดูนา้ มาก ช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง และฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นนา้ มาก โดยมีค่าสูง
กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสถานี PRR2 ซึ่งเป็ นสถานีท่เี ป็ นตัวแทนการใช้ประโยชน์จากชุมชน
อาจมีการระบายนา้ เสียที่ยงั ไม่ผ่านการบาบัดประเภทสารอินทรียจ์ ากชุมชนลงสูแ่ หล่งนา้
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี, 2562) จึงส่งผลให้บีโอดีมีค่าสูงในสถานีนที ้ งั้ 3 ฤดูกาล
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นอกจากนีย้ งั พบว่าในช่วงฤดูนา้ มากบีโอดีมีค่าสูงตลอดลานา้ สอดคล้องกับช่วงที่มีการปล่อยนา้
จากเขื่อนปราณบุรีลงมาเป็ นจานวนมาก เป็ นไปได้ว่านา้ จากเขื่อนเป็ นนา้ ที่มีค่าบีโอดีสงู เกิดจาก
การทับถมและการย่อยสลายของซากพืชภายในเขื่อน สอดคล้องกับรายงานของ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2561) ที่ทาการตรวจวัดค่าบีโอดีในเขื่อนแก่ง
กระจาน พบว่ามีค่าสูงมากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดทัง้ ปี ท่ไี ด้ทาการศึกษา
คลอโรฟิ ลล์-เอ มีค่าสูงในช่วงฤดูนา้ มากสอดคล้องกับปริมาณออกซิเจนละลายนา้ ที่มีค่า
สูง และปริมาณนา้ จืดที่ไหลลงสูแ่ หล่งนา้ ที่ชะล้างสารอาหารลงมาให้พืชนา้ และแพลงก์ตอนพืช
ประกอบกับการมีฝนตกสลับกับแดดแรงตลอดทัง้ วันจึงส่งผลให้พืชนา้ เจริญเติบโตได้ดีในฤดูกาลนี ้
และพบว่าเมื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยการพิจารณาระดับของคลอโรฟิ ลล์เอ สามารถ
จาแนกความอุดมสมบูรณ์ของแม่นา้ ปราณบุรี เป็ นแหล่งนา้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปาน
กลาง (Mesotrophic waters ; Chl-a =2.5-8 ไมโครกรัมต่อลิตร) ยกเว้นในช่วงฤดูนา้ มากที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ระดับสูง (Eutrophic waters; Chl-a =8-25 ไมโครกรัมต่อลิตร) (OECD, 1982) ใน
ส่วนของของแข็งแขวนลอยพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละฤดูกาล แต่พบว่ามีค่าสูงที่สดุ ในช่วงช่วง
เปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งโดยมีค่าสูงบริเวณต้นนา้ ที่สถานี PRR1 และ PRR2 เนื่องจากใน
วันที่ทาการเก็บตัวอย่างมีการขุดลอกตลิ่งบริเวณริมฝั่งของแม่นา้ และมีการสร้างถนนข้ามทางรถไฟ
จึงส่งผลให้ตะกอนเกิดการฟุ้งกระจาย สอดคล้องกับปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ซิลิเกต
ที่พบว่าในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งมีค่าสูงที่บริเวณสถานีตน้ นา้ เช่นเดียวกัน ในช่วง
ฤดูนา้ มากพบว่าปริมาณฟอสเฟต แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท มีค่าต่าอาจเนื่องมาจากนา้ ท่า
ที่ถกู ปล่อยจากเขื่อนเป็ นปริมาณมากในฤดูนมี ้ าเจือจางปริมาณสารอาหารให้มีความเข้มข้นลด
น้อยลง แตกต่างจากในช่วงฤดูแล้งและในช่วงเปลี่ยนฤดูท่ีมีปริมาณนา้ จืดลงมาเจือจาง
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ได้นอ้ ยลง ประกอบกับลักษณะพืน้ ที่ตน้ นา้ ที่เป็ นป่ าไม้สลับกับพืน้ ที่
การทาการเกษตร อาจมีการทับถมกันของซากพืช รวมถึงมีการใช้ปยในการท
ุ๋
าเกษตรกรรม จึง
ส่งผลให้มีค่าฟอสเฟตสูงในสถานีตน้ นา้ ในฤดูแล้งและช่วงเปลี่ยนฤดู ในส่วนบริเวณตอนกลางของ
ลานา้ เป็ นบริเวณที่เป็ นที่ตงั้ ของชุมชนเมือง การทาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการท่องเที่ยว
นา้ เสียจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้ อาจส่งผลให้มี ฟอสเฟต แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรทมีค่าสูง
ในบริเวณนี ้ ในช่วงฤดูแล้งและช่วงเปลี่ยนฤดู
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เมื่อทาการเปรียบเทียบผลการศึกษาในครัง้ นีก้ บั ข้อมูลคุณภาพนา้ ย้อนหลัง ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2550-2562 จากข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 โดยได้ทาการเปรียบเทียบข้อมูล
คุณภาพนา้ ทั่วไปได้แก่ ค่าความเค็ม ค่าออกซิเจนละลายนา้ และค่าบีโอดี และข้อมูลของ
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ได้แก่ แอมโนเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท โดยเลือกเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในช่วงฤดูกาลเดียวกันได้แก่ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง ฤดูแล้ง ช่วงเปลี่ยน
จากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และช่วงฤดูนา้ มาก โดยจุดเก็บตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของพืน้ ที่ท่มี ีการใช้
ประโยชน์ท่ดี ินเหมือนกัน โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล GIS ข้อมูลการใช้ท่ดี ิน ของ กรมพัฒนาที่ดิน
(2562) (ตารางที่ 5-1)
ตารางที่ 5-1 จุดเก็บตัวอย่างของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จุดเก็บตัวอย่างจากในงานวิจยั
และการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในแต่ละสถานี บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี
สถานีการเก็บตัวอย่างของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี
PB01: บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
PB02: สะพานบ้านนาห้วย
PB03: สะพานข้ามถนนเพชรเกษม
PB04: โรงสูบนา้ แรงดันต่า
PB05: ท้ายเขื่อนปราณบุรี

สถานีเก็บตัวอย่างในงานวิจัย

การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ

PS: บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
PRR3: สะพานท่าลาดกระดาน
PRR2: สะพานดา
PRR3: สะพานธรรมรัชต์
-

พืน้ ที่ชมุ ชน เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
พืน้ ที่ชมุ ชน
พืน้ ที่การเกษตร และชุมชน
พืน้ ที่ป่าไม้ และการเกษตร
พืน้ ที่ป่าไม้ และการเกษตร
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ภาพที่ 5-1 ข้อมูลคุณภาพนา้ ย้อนหลัง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่นา้
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (กราฟเส้นสีแดงแสดงถึงข้อมูลเฉลี่ยของคุณภาพนา้ )
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ภาพที่ 5-2 ข้อมูลของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ย้อนหลัง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562
ในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่นา้ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(กราฟเส้นสีแดงแสดงถึงข้อมูลเฉลี่ยของคุณภาพนา้ )
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การเปรียบเทียบข้อมูลของผลการศึกษาในครัง้ นี ้ กับผลคุณภาพนา้ เฉลี่ยย้อนหลังพบว่า
ค่าความเค็มมีความสอดคล้องกัน โดยจากข้อมูลความเค็มย้อนหลังตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า
มีความเค็มสูงบริเวณปากแม่นา้ และจะลดต่าลงเมื่อเข้าสู่แม่นา้ ปราณบุรี จะมีเพียงบางปี ท่คี วาม
เค็มรุกเข้าไปถึงบริเวณตอนกลางของลานา้ แต่จากผลการศึกษาพบว่าช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มาก
เป็ นฤดูแล้งนา้ เค็มได้รุกขึน้ ไปในแม่นา้ แต่ก็สอดคล้องกับปริมาณนา้ ท่าที่ลงมาน้อยในช่วงเวลาที่
ทาการศึกษาครัง้ นี ้ (ภาพที่ 5-1a)
จากข้อกาหนดของกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ได้กาหนดให้บริเวณ
ภายในแม่นา้ ปราณบุรีตงั้ แต่บริเวณท้ายเขื่อนลงมาจนถึงบริเวณปากแม่นา้ เป็ นแหล่งนา้ ผิวดิน
ประเภทที่ 2 (สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรกั ษ์สตั ว์นา้ การประมง การว่ายนา้ และกีฬาทางนา้ )
กาหนดให้ค่าออกซิเจนละลายนา้ ไม่ต่ากว่า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อได้ทาการเปรียบเทียบผล
การศึกษาครัง้ นีก้ บั ข้อมูลย้อนหลัง พบว่าบริมาณออกซิเจนละลายนา้ บริเวณแม่นา้ ปราณบุรีตลอด
ทัง้ ลานา้ มีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ และโดยเฉพาะบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชนที่พบว่ามีค่าต่า
กว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับปริมาณบีโอดีท่พี บว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว้ในบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชนเช่นเดียวกัน โดยมีค่าค่าบีโอดีสงู กว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ แอมโมเนียที่กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดไว้ว่าไม่ควรมี
ค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรทมีค่าไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาครัง้ นี ้
พบว่าบริเวณแม่นา้ ปราณบุรีมีแอมโมเนียและไนเตรทมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ แต่มีค่าสูงในเขตพืน้ ที่ชมุ ชนในส่วนของข้อมูลย้อนหลังพบว่าปริมาณแอมโมเนียมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานในบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชน โดยเฉพาะในเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก และจากใน
อดีตถึงปัจจุบนั ก็พบว่าแอมโมเนียมีค่าเพิ่มสูงขึน้ เรื่อย ๆในช่วงฤดูกาลนี ้ รวมถึงในช่วงฤดูนา้ มาก
(ภาพที่ 5-3)
จากการเปรียบเทียบข้อมูลผลการศึกษาและข้อมูลคุณภาพนา้ ย้อนหลัง จึงสรุปได้ว่า
พืน้ ที่ชมุ ชนบริเวณแม่นา้ ปราณบุรีเป็ นแหล่งที่มาของของเสียต่าง ๆ ที่สง่ ผลให้แม่นา้ ปราณบุรีมี
ความเสื่อมโทรมลงตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทัง้ นีใ้ นการเปรียบเทียบกับงานข้อมูลของคุณภาพ
นา้ จากวิจยั อื่น ๆในบริเวณแม่นา้ ปราณบุรีกบั ผลการศึกษาอาจมีความแตกต่างกันในส่วนของพืน้ ที่
รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันในวันและเวลาเก็บตัวอย่างอาจทาให้เกิดควาคลาดเคลื่อน
ในการสรุปผลและเปรียบเทียบได้
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(a)

(b)

ภาพที่ 5-3 แนวโน้มของปริมาณความเข้มข้นของแอมโมเนียในบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชน แม่นา้ ปราณบุรี
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2562 ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก (a) และช่วงฤดู
นา้ มาก (b)
เมื่อวิเคราะห์สดั ส่วนของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ที่มีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช N:P mole ratio (Redfield, 1958) ตัง้ แต่บริเวณท้ายเขื่อนปราณ
บุรีลงมาถึงบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี จะเห็นได้ว่าในทุกฤดูกาลและทุกสถานีภายในแม่นา้ ปราณ
บุรี มีสดั ส่วน N:P น้อยกว่า 16 แสดงให้เห็นว่า ไนโตรเจนเป็ นปัจจัยจากัดในการเติบโตของแพลงก์
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ตอนพืชในแม่นา้ ปราณบุรี ยกเว้นในสถานี PRR1(ต้นนา้ ) ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง
ที่สดั ส่วน N:P มากกว่า 16 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฟอสฟอรัสเป็ นปัจจัยจากัดในแหล่งนา้ แต่ใน
ภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าแม่นา้ ปราณบุรีมี ไนโตรเจนเป็ นปัจจัยจากัด และมีปริมาณฟอสฟอรัส
ในระบบมากเกินพอ อาจเนื่องด้วยอิทธิพลจากการซักล้าง นา้ ทิง้ จากชุมชนบ้านเรือน และปุ๋ ยจาก
การเกษตรที่มีฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบที่สงู ซึ่งความเข้มข้นของฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสเพียงแค่
ประมาณ 0.20 ไมโครโมลาร์ จะมีบทบาทในการกระตุน้ การสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณ
ปากแม่นา้ ได้อย่างเด่นชัด (จารุมาศ และเชษฐพงษ์, 2552)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ญญานีย์ และกัลยา (2534) ที่ ทาการศึกษาบริเวณแม่นา้ ท่า
จีนตอนล่างที่พบว่าได้รบั ผลกระทบของนา้ เสียจากชุมชนบ้านเรือน ทัง้ ในช่วงฤดูนา้ น้อยและฤดูนา้
หลากพบว่าอัตราส่วน N:P มีค่าต่ากว่า 16:1 มีไนโตรเจนเป็ นปัจจัยจากัด ในส่วนของการ
วิเคราะห์ Si:P mole ratio (Redfield, 1958) พบว่าส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 15 ยกเว้นในสถานี
PRR2 ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก เพียงสถานีเดียว จึงสรุปได้ว่าภาพรวมส่วนใหญ่
ฟอสฟอรัสเป็ นปัจจัยจากัด เนื่องจากปกติภายในแม่นา้ จะมีปริมาณซิลิเกตสูงเนื่องจากการชะล้าง
หน้าดิน
ทัง้ นีเ้ มื่อมีปัจจัยของธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหล่งนา้ ก็จะส่งผลให้แพลงก์
ตอนพืชสะพรั่งขึน้ มา โดยชนิดของแพลงก์ตอนที่เจริญเติบโตขึน้ มานี ้ อาจรวมถึงในกลุม่ ที่สร้างสาร
ชีวพิษได้ อย่างเช่นเหตุการณ์ในอดีตพบการเกิดพิษอัมพาตในหอย จากแพลงก์ตอนพืชในกลุม่
ไดโนแฟตเจลเลต บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี โดยจากงานงานวิจยั ของ ประเดิม อุทธยาณมณี
และคณะ, 2559 พบว่ายังพบปริมาณแพลงก์ตอนกลุม่ ที่สร้างสารชีวพิษได้ในบริเวณปากแม่นา้
ปราณบุรี แต่พบว่าไม่มีความหนาแน่นมากนักและจากงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้มีวิเคราะห์ความสัมพันธ์
กับสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ พบว่าแพลงก์ตอนพืชในกลุม่ ที่สร้างสารชีวพิษได้ ได้แก่ สกุล
Dinophysis และ Gonyaulax ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณไนเตรท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) จึงควรมีการเฝ้าระวังการที่สารอาหารลงสู่แหล่งนา้ ในปริมาณที่มากเกินไป และ
เมื่อถึงสภาวะที่เหมาะสมอาจเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอนชนิดที่มีสารชีวพิษขึน้ มาอีกครัง้ ใน
อนาคตได้
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5.1.2 คุณภาพน้าเฉลี่ยในรอบน้าขึน้ น้าลงบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี
จากรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนา้ แม่นา้ ปราณบุรีปี พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี, 2562) พบว่าบริเวณปาก
แม่นา้ ปราณบุรีเป็ นแหล่งนา้ ผิวดินประเภทที่ 3 (สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม)
กาหนดให้ปริมาณออกซิเจนละลายนา้ มีค่าสูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าบีโอดีไม่เกิน 2
มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าออกซิเจนละลายนา้ เฉลี่ยในรอบวันในแต่ละฤดูกาลมี
ค่าสูงกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบค่าสูงสุดที่ระดับผิวนา้ ในช่วงฤดูนา้ มาก ในส่วนของค่าบีโอดี
พบว่ามีค่าที่ระดับผิวนา้ สูงกว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ ในทุกฤดูกาล อาจเป็ นเพราะอิทธิพลของนา้ ท่าที่
ชะล้างลงมา บีโอดีมีค่าสูงสุดที่ทงั้ ระดับผิวนา้ และพืน้ ท้องนา้ ในช่วงฤดูนา้ มาก โดยพบว่ามีค่าสูง
กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรทัง้ สองระดับความลึก
การศึกษาสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ เฉลี่ยในรอบวัน พบว่าซิลิเกตมีค่าสูงที่สดุ
ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ น ฤดูแล้ง เช่นเดียวกับการศึกษาภายในแม่นา้ ที่พบการขุดลอก
แม่นา้ และการทาถนน ค่าสูงในลาดับถัดมาอยู่ช่วงฤดูนา้ มาก และมีค่าต่าสุดในช่วงฤดูแล้ง
ฟอสเฟต แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท พบว่ามีค่าต่าในช่วงฤดูนา้ มากอาจเนื่องมาจากนา้ ท่ามี
ปริมาณมากทาให้เจือจางความเข้มข้นของสารอนินทรียเ์ หล่านีท้ าให้มีค่าต่า และพบว่ามีค่าสูงที่
ระดับผิวนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง อาจเนื่องจากเป็ นช่วงฤดูท่ยี งั มีฝนตกจึง
สามารถชะล้างสารอาหารลงมาในแหล่งนา้ ได้ แต่ปริมาณไม่มากพอที่จะเจือจางความเข้มข้นของ
สารอาหารในแหล่งนา้ ส่วนแอมโมเนียที่พบความเข้มข้นสูงที่สดุ ในช่วงฤดูแล้งอาจเป็ นเพราะมีการ
ทิง้ ของเสียลงสูแ่ หล่งนา้ โดยตรงโดยในบริเวณที่ทาการศึกษาซึ่งเป็ นจุดตัวแทนของชุมชน การทา
อุตสาหกรรม และการทาประมง อาจมีนา้ ทิง้ จากสะพานปลา และเนื่องจากไม่มีนา้ ท่าลงมาเจือ
จางความเข้มข้นของนา้ เสียจึงส่งผลให้แอมโมเนียมีค่าสูง และจากรายงานผลการสารวจคุณภาพ
นา้ ทะเลชายฝั่งทั่วประเทศครัง้ ที่ 2 ปี 2555 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) กาหนดให้บริเวณปาก
แม่นา้ ปากปราณบุรี อยู่ในมาตรฐานคุณภาพนา้ ทะเลประเภทที่ 6 คุณภาพนา้ ทะเลสาหรับเขต
ชุมชน ได้กาหนดให้ ไนเตรทมีค่าไม่เกิน 60 ไมโครกรัมต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าไม่เกิน 70
ไมโครกรัมต่อลิตร และมีค่าฟอสเฟตไม่เกิน 45 ไมโครกรัมต่อลิตร จากงานวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ยใน
รอบวันของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ไนเตรทมีค่าเกินมาตราฐานที่กาหนดไว้ในช่วงเปลี่ยน
จากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก ฤดูแล้ง และมีค่าลดต่ากวาลงกว่าเกณฑ์ในช่วงฤดูนา้ มาก ส่วน
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แอมโมเนียและฟอสเฟตพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในทุกฤดูกาล ยกเว้นในช่วงฤดูนา้ มากที่
ปริมาณฟอสเฟตอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพนา้ ทะเล
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของผลการศึกษาบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีกบั ข้อมูลผลสารวจ
คุณภาพนา้ ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ ของกรมควบคุมมลพิษในช่วงปี พ.ศ. 2555-2562 (ภาพที่ 5-4)
พบว่า บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีมีแนวโน้มของปริมาณออกซิเจนละลายนา้ ที่ลดลง และมี
แนวโน้มของปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟตที่เพิ่มขึน้ จาก
อดีตถึงปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณของเสียที่ลงสูแ่ หล่งนา้ เพิ่มขึน้ ทุกปี เนื่องจากการประกอบ
กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่เพิ่มขึน้ ตัง้ แต่บริเวณต้นนา้ จนถึงบริเวณปากแม่นา้ ที่สง่ ผล
ให้บริเวณแม่นา้ ปราณบุรีมีความเสื่อมโทรมลงทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็ นฤดูกาลที่มีนา้ ท่า
ลงมาน้อยจึงส่งผลให้สารอาหารอนินทรียเ์ หล่านีม้ ีความเข้มข้นสูงกว่าในช่วงฤดูนา้ มาก ที่จะมี
ปริมาณนา้ ท่าลงมาเจือจางปริมาณสารอาหารบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี

(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพที่ 5-4 ข้อมูลแนวโน้มของคุณภาพนา้ จากผลการสารวจคุณภาพนา้ ทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี ในช่วงฤดูนา้ มาก และฤดูแล้ง ในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2562
(กรมควบคุมมลพิษ)
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5.1.3 ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้าและของแข็งแขวนลอย
ในรอบวัน
แม่นา้ ปราณบุรีมีการขึน้ ลงของนา้ บริเวณปากแม่นา้ เป็ นแบบผสม คือมีการขึน้ ลงของนา้ 2
ครัง้ ต่อวัน แต่การขึน้ ลงทัง้ สองครัง้ มีค่าไม่เท่ากันเมื่อนาปริมาณฟลักซ์ของนา้ ในรอบวัน มา
เปรียบเทียบกับค่าความเค็มในแต่ละช่วงเวลา ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง
ฤดูแล้ง และในช่วงฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก ค่าความเค็มเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในแต่ละ
ช่วงเวลา แต่จะพบค่าที่ระดับผิวนา้ มีความเค็มต่ากว่าที่ระดับพืน้ ท้องนา้ แตกต่างจากในช่วงฤดูนา้
มากที่เห็นความเค็มในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยในช่วงที่นา้ จากแม่นา้
ไหลออกสูท่ ะเลค่าความเค็มที่บริเวณผิวนา้ จะต่า และสูงขึน้ เมื่อนา้ ทะเลไหลกลับเข้าสูแ่ ม่นา้
เมื่อเปรียบเทียบฟลักซ์ของนา้ ในแต่ละช่วงเวลา กับปริมาณออกซิเจนละลายนา้ พบว่า
ในแต่ละฤดูกาล ในช่วงเวลาที่ฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางไหลออกสู่ทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายนา้
จะต่า และปริมาณออกซิเจนละลายนา้ จะสูงเมื่อฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลจากทะเลกลับเข้าสู่
แม่นา้ สอดคล้องกับปริมาณสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ที่เมื่อเปรียบเทียบกับทิศทาง และ
ปริมาณของฟลักซ์ของนา้ รายชั่วโมง ในรอบวันแล้วสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปริมาณสารอาหารอนินท
รียล์ ะลายนา้ ทุกชนิด ได้แก่ ซิลิเกต ฟอสเฟต แอมโมเนีย ไนเตรท และไนไตรท์ แหล่งที่มาของ
สารอาหารเหล่านีม้ ีท่ีมาจากภายในแม่นา้ ปราณบุรี เพราะสารอาหารเหล่านีจ้ ะมีค่าสูงในช่วงที่ฟ
ลักซ์ของนา้ มีทิศทางการไหลออกจากแม่นา้ สู่ทะเล และมีค่าต่าลงอีกครัง้ เมื่อฟลักซ์ของนา้ มีทิศ
ทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ และเป็ นเช่นนีไ้ ด้ในเกือบทุกฤดูกาล และชัดเจนที่สดุ ในช่วงฤดูนา้
มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง และในช่วงฤดูแล้ง และฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นนา้ มาก โดยสารอาหารอนินทรีย์
ละลายนา้ ฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท์ อาจมีท่ีมาจากการชะล้างบริเวณการใช้ประโยชน์จาก
พืน้ ที่การเกษตร พืน้ ที่เพราะเลีย้ งชายฝั่งและ พืน้ ที่ชมุ ชนที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่แม่นา้ ปราณบุรี แต่พบว่า
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ เหล่านีม้ ีค่าต่าในช่วงฤดูนา้ มาก อาจเนื่องมากจากอิทธิพลของนา้ ท่า
จากเขื่อนปราณบุรีท่ลี งมามากจึงชะล้างและเจือจางสารอาหารเหล่านี ้ ยกเว้นปริมาณของ
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ซิลิเกตที่มีค่าสูง เนื่องจากในช่วงการศึกษาตลอดเกือบตลอดทัง้ ปี มี
การขุดลอกคลอง การสร้างถนนข้ามแม่นา้ ปราณบุรี เมื่อมีนา้ ท่าลงมามาก หรือเมื่อมีฝนตก
ปริมาณซิลิเกตจึงสูงจากอิทธิพลของการชะล้างหน้าดิน แตกต่างจากฟลักซ์ของของแข็งแขวนลอย
เมื่อเปรียบเทียบทิศทางและปริมาณฟลักซ์ของนา้ รายชั่วโมง ในรอบวันพบว่าปริมาณของของแข็ง
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แขวนลอยมีค่าสูงเมื่อฟลักซ์ของนา้ มีทิศทางจากทะเลไหลเข้าสูแ่ ม่นา้ และมีค่าสูงที่พนื ้ ท้องนา้ อาจ
เนื่องมากจากการฟุ้งกระจายของตะกอนบริเวณพืน้ ท้องนา้ จากการเข้าออกของเรือประมงบริเวณ
ปากแม่นา้ ปราณบุรี โดยเห็นได้อยากชัดเจนในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้ง แต่ในช่วงฤดู
นา้ มากก็พบว่าฟลักซ์ของของแข็งแขวนลอยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับอิทธิพลของนา้ ท่าที่ไหลลง
มาจากแม่นา้ ปราณบุรี
5.1.4 ฟลักซ์สุทธิของน้า สารอาหารอนินทรีย์ละลายน้า และของแข็ง
แขวนลอยบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี
จากการศึกษาข้อมูลรายงานสภาพปริมาณนา้ ในอ่างเก็บนา้ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาปราณบุรี (2562) (ตารางที่ 5-2 ) พบว่าปริมาณนา้ ในเขื่อนปราณบุรี
ถูกระบายส่งเข้าระบบคลองชลประทานปราณบุรีเป็ นหลัก ก่อนจะระบายเข้าสูแ่ ม่นา้ ปราณบุรี
โดยตรงเพื่อการบารุงรักษาระบบนิเวศแหล่งนา้ แม่นา้ ปราณบุรี แต่ในช่วงเวลาที่มีปริมาณนา้ ใน
เขื่อนมาก หรือเกิดภาวะวิกฤตนา้ จะถูกระบายที่ผ่านอาคารระบายนา้ ล้น (Spillway) ลงสูแ่ ม่นา้
ปราณบุรีโดยตรงได้เช่นกัน
ตารางที่ 5-2 ข้อมูลของการระบายนา้ จากเขื่อนปราณบุรี และปริมาณนา้ ท่าของแม่นา้ ปราณบุรีใน
แต่ละฤดูกาล (โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาปราณบุรี, 2562)
ฤดูกาล

ฤดูนา้ มากเปลี่ยนเป็ นฤดูแล้ง
(ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ฤดูแล้ง
(มีนาคม พ.ศ. 2562)
ฤดูแล้งเปลี่ยนเป็ นฤดูนา้ มาก
(มิถนุ ายน พ.ศ. 2562)
ฤดูนา้ มาก
(กันยายน พ.ศ. 2562)

ปริมาณส่งเข้า
ระบบคลอง
ชลประทาน
(ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน)

ปริมาณน้าล้น
ระบายSpillway
(ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน)

ปริมาณการสูบน้า
เพื่อการประปา
(ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน)

นา้ ระบายรวม
(ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน)

ปริมาณน้าท่า1
(ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที)

0.23

0.00

0.02

0.25

ไม่รายงาน

1.30

0.00

0.23

1.32

ไม่รายงาน

1.30

0.00

0.23

1.32

ไม่รายงาน

1.73

6.91

0.23

8.63

27.5

หมายเหตุ :1 จุดวัดปริมาณนา้ ท่าแม่นา้ ปราณบุรี สะพานถนนเพชรเกษม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ภาพที่ 5-5 ปริมาณฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ที่ทาการศึกษา ที่ (A) และปริมาณนา้ ที่ระบายจากเขื่อน
ปราณบุรีในในแต่ละฤดูกาลในปี พ.ศ. 2561-2562 (B)
จากการศึกษาฟลักซ์ของแม่นา้ ปราณบุรีพบว่าทิศทางฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีความสอดคล้อง
กับอัตราการระบายนา้ จากเขื่อนปราณบุรี (ภาพที่ 5-5) โดยเฉพาะในฤดูนา้ มากฟลักซ์สทุ ธิของนา้
มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเลในปริมาณสูงกว่าในฤดูกาลอื่น เนื่องด้วยอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่สี ง่ ผลให้มีฝนตกมาก ประกอบกับการปล่อยนา้ จากเขื่อนปราณบุรีเป็ น
ปริมาณมากในเวลาเดียวกัน (กันยายน) และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณนา้ ท่ากับจากสถานีวดั
ของแม่นา้ ปราณบุรี (ตารางที่ 5-2) ในช่วงวันเดียวกันกับที่ทาการเก็บตัวอย่างพบว่าข้อมูลมีความ
สอดคล้องกัน โดยปริมาณนา้ ท่าบริเวณแม่นา้ ปราณบุรีมีค่าเท่ากับ 27.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
หรือ 2.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ที่ได้ทาการศึกษาใน
งานวิจยั นีซ้ ่งึ มีค่าเท่ากับ 2.01ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอย
และฟลักซ์สทุ ธิของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดมีทิศทางเป็ นไปตามฟลักซ์สทุ ธิของนา้
โดยเฉพาะฟลักซ์สทุ ธิของฟอสเฟตและซิลิเกตที่มีค่าสูงกว่าในช่วงฤดูกาลอื่น ๆ เนื่องจากอิทธิของก
การชะล้างหน้าดิน และพืน้ ที่ใช้ประโขชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ลงสูแ่ หล่งนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้
มากเป็ นฤดูแล้งที่พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ซึ่งเกิดขึน้ เพียง
ฤดูกาลเดียว เนื่องจากนา้ ที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนในเดือนธันวาคมมีปริมาณน้อย จึงทาให้เกิด
การรุกของนา้ ทะเลเข้ามาในแม่นา้ ในช่วงฤดูกาลนี ้
ฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยในช่วงเปลี่ยนจากฤดูนา้ มากเป็ นฤดูแล้งก็มีทิศทาง
จากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ตามอิทธิพลของฟลักซ์สทุ ธิของนา้ เนื่องจากบริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี
ในช่วงที่ทาการเก็บตัวอย่างมีการเข้าออกของเรือประมงตลอดเวลา รบกวนดินตะกอนบริเวณพืน้
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ท้องนา้ บริเวณชายฝั่งทาให้เกิดการฟุ้งกระจาย ส่งผลให้ฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยที่เข้าสู่
แม่นา้ มีค่าสูงกว่า ฟลักซ์ท่ีออกสูท่ ะเล อย่างไรก็ดี ฟลักซ์สทุ ธิของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุก
ชนิดในฤดูกาลนี ้ มีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสู่ทะเล ตรงข้ามกับฟลักซ์สทุ ธิของนา้ อาจเป็ น
เพราะแหล่งต้นกาเนิดของสารเหล่านีอ้ ยู่ในแม่นา้ จึงส่งผลให้ทิศทางฟลักซ์ของสารอาหารสวนทาง
กับฟลักซ์ของนา้ ได้ การที่ปริมาณฟลักซ์สทุ ธิของซิลิเกตในช่วงเดือนธันวาคมมีค่าสูงกว่าใน
ช่วงเวลาอื่น อาจเนื่องมาจากการทาถนนและการขุดลอกแม่นา้ จึงทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของ
ตะกอนและปลดปล่อยซิลิเกตเข้าสูม่ วลนา้ ส่วนในช่วงฤดูแล้งและช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้
มากพบว่า ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล สอดคล้องกับการปล่อยนา้ จาก
เขื่อนปราณบุรีในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยมีทิศทางตามอิทธิพล
ของฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูแล้งเป็ นฤดูนา้ มาก แต่ในช่วงฤดูแล้ง ฟลักซ์ของ
ของแข็งแขวนลอยมีทิศสวนทางกับฟลักซ์ของนา้ อาจเนื่องมาจากแหล่งของตะกอนชายฝั่งที่ถกู พัด
พาเข้ามาสูป่ ากแม่นา้
การเปรียบเทียบฟลักซ์สทุ ธิของนา้ สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็ง
แขวนลอยที่บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีกบั แม่นา้ สวี (ตารางที่ 5-1) ในฤดูแล้งและฤดูนา้ มาก พบว่า
ในช่วงฤดูนา้ มากฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีทิศทางไหลออกสูท่ ะเลเช่นเดียวกันทุกแม่นา้ ต่างกับฤดูแล้ง
ที่ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ มีทิศทางที่แตกต่างกัน ฟลักซ์สทุ ธิของฟอสเฟตที่ปากแม่นา้ ปราณบุรีมีปริมาณ
ที่สงู กว่าบริเวณปากแม่นา้ สวีในช่วงฤดูนา้ มาก ส่วนในช่วงฤดูแล้งพบว่าฟลักซ์สทุ ธิของแอมโมเนีย
ไนไตรท์รวมกับไนเตรทและฟอสเฟต ของที่บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีมีค่าสูงกว่าที่บริเวณปาก
แม่นา้ สวีเช่นเดียวกัน ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับขนาดของพืน้ ที่ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินของลุม่ นา้ ปราณบุรีมีขนาดใหญ่กว่าและมีกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าบริเวณแม่นา้ สวี (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2544)
การเปรียบเทียบกับแม่นา้ อื่น ๆ ในภาคตะวันออก พบว่าในฤดูนา้ มากฟลักซ์สทุ ธิของนา้
ในทุกแม่นา้ มีทิศทางจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล โดยฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ที่แม่นา้ ปราณบุรีมี ปริมาณ
มากกว่า แม่นา้ ประแสร์ แม่นา้ ระยอง และแม่นา้ พังราด แต่นอ้ ยกว่าที่แม่นา้ เวฬุ และแม่นา้ ตราด
ทัง้ นีเ้ นื่องจากแม่นา้ ที่ตงั้ อยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งเป็ นพืน้ ที่ท่มี ีฝนตกชุก โดยเฉพาะ
แม่นา้ ตราดมีฟลักซ์สทุ ธิของนา้ สูงที่สดุ เนื่องจากตัง้ อยู่ดา้ นหน้าของเทือกเขาบรรทัดที่ทาให้เกิด
แนวฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กรมอุตนุ ิยมวิทยา, 2557) ส่งผลให้มีปริมาณฟลักซ์
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สุทธิของนา้ สูงที่สดุ ในภาคตะวันออก ส่วนในฤดูแล้งพบว่า ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ที่บริเวณแม่นา้ ปราณ
บุรีมีทิศทางไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเลเช่นเดียวกับ แม่นา้ ประแสร์ แม่นา้ ระยอง และแม่นา้ พังราด
โดยมีปริมาณของฟลักซ์ของนา้ มากกว่าทัง้ 3 แม่นา้ และพบว่ามีทิศทางสวนทางกับแม่นา้ ตราดที่
ในฤดูแล้งมีทิศทางไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ ในส่วนของการเปรียบเทียบฟลักซ์สทุ ธิของของแข็ง
แขวนลอย และสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ บริเวณปากแม่นา้ ต่าง ๆ บริเวณภาคตะวันออก และ
แม่นา้ ปราณบุรีในแต่ละฤดูกาล พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของของแข็งแขวนลอยของแม่นา้ ปราณบุรีมีค่า
น้อยกว่าในทุกแม่นา้ อาจเนื่องมาจากการที่แม่นา้ ปราณบุรีมีเขื่อนคอยดักตะกอนไว้ซ่งึ แตกต่างกับ
แม่นา้ อื่น ๆ ในภาคตะวันออก
จากการเปรียบเทียบฟลักซ์สทุ ธิของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ บริเวณแม่นา้
ปราณบุรีและแม่นา้ ในภาคตะวันออก พบว่าฟลักซ์สทุ ธิของฟอสเฟตและซิลิเกตของแม่นา้ ปราณบุรี
มีแนวโน้มของค่าที่ต่ากว่าฟลักซ์ของแม่นา้ ในภาคตะวันออกเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับฟลักซ์ของนา้ สะท้อนถึงอิทธิพลของการชะล้างตามธรรมชาติจากแผ่นดินลงสูแ่ หล่งนา้
ส่วนฟลักซ์สทุ ธิของไนไตรท์รวมกับไนเตรทในฤดูนา้ มากที่แม่นา้ ปราณบุรีมีค่าน้อยกว่าทุกแม่นา้ ใน
ภาคตะวันออก ถึงแม้จะมีปริมาณนา้ ท่ามากกว่าแม่นา้ ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออก ได้แก่ แม่นา้
ประแสร์ แม่นา้ ระยอง และแม่นา้ พังราด อาจเป็ นเพราะการใช้ประโยชน์ท่ีดินของภาคตะวันออก
ส่วนใหญ่ท่เี ป็ นพืน้ ที่การทาเกษตรกรรมจาพวกไม้ยืนต้นและไม้ผล (สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
ทางนา้ และการเกษตร, 2555a) ส่งผลให้มีการชะล้างสารอนินทรียท์ ่ตี กค้างจากการใช้ปยลงสู
ุ๋
่
แหล่งนา้ ได้มากกว่า แตกต่างจากในช่วงฤดูแล้งที่พบว่าฟลักซ์ของไนไตรท์รวมกับไนเตรทของ
แม่นา้ ปราณบุรีมีปริมาณสูงกว่าแม่นา้ ในภาคตะวันออกทุกแม่นา้ อาจเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของ
สารอาหารที่ไม่ได้ถกู ชะล้างมาจากพืน้ ที่เกษตรกรรมโดยตรง เนื่องจากพืน้ ที่เกษตรกรรมบริเวณลุม่
แม่นา้ ปราณบุรีมีไม่มากนัก และพืน้ ที่สว่ นใหญ่บริเวณต้นนา้ ยังคงเป็ นป่ าไม้ธรรมชาติ (สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรทางนา้ และการเกษตร, 2555b) ค่าฟลักซ์ท่สี งู ในฤดูแล้งอาจมาจากการ
เปลี่ยนรูปของแอมโมเนียไปเป็ นไนไตรท์และไนเตรทด้วยกระบวนการ Nitrification สอดคล้องกับ
ปริมาณออกซิเจนละลายนา้ และฟลักซ์สทุ ธิของแอมโมเนียบริเวณปากแม่นา้ ที่มีค่าสูงในช่วงเวลา
เดียวกัน เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาที่พบว่าฟลักซ์ของสารอาหารในกลุม่ ไนโตรเจนมีค่าน้อย
กว่าแม่นา้ ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกในช่วงฤดูนา้ มากที่เป็ นผลมาจากการเจือจาง แสดงให้เห็นว่า
สารอาหารอนินทรียก์ ลุม่ ไนโตรเจนมีท่มี าจากแหล่งชุมชนใกล้กบั ปากแม่นา้ ปราณบุรี
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ตารางที่ 5-3 ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอย
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี แม่นา้ ในภาคใต้และในภาคตะวันออก
ฟลักซ์
น้า
(x106
m3/day)

ของแข็ง
แขวนลอย
(Ton/day)

แอมโมเนีย
(kg N/day)

นา้ มาก
แล้ง
นา้ มาก

+2.01
+0.76
+1.53

+42.09
-5.16
+153.93

+124.44
+276.60
+296.67

ไนไตร์ท+
ไนเตรท
(kg
N/day)
+58.92
+226.62
+678.87

แล้ง
นา้ มาก
แล้ง
นา้ มาก
แล้ง
นา้ มาก
แล้ง
นา้ มาก
แล้ง
นา้ มาก
แล้ง

-0.29
+0.43
+0.15
+1.57
+0.15
+30.56
-2.57
+0.59
+0.37
+17.36
+14.71

-21.78
+63.21
+103.66
+60.68
+27.73
+1,524.88
-52.20
+59.00
+19.15
-3,546.73
+2,214.45

-258.13
+201.98
+258.11
+321.12
+137.32
+597.09
+1.70
+74.28
+317.69
+3.31
-771.13

+33.03
+437.28
-39.03
+969.02
-39.03
+5,000.15
+16.82
+185.16
+55.05
+1,346.37
-130.67

ภูมิภาค

แม่น้า

ฤดูกาล

ตะวันตก

ปราณ
บุรี

ใต้

สวี1
ประ
แสร์2
ระยอง3

ตะวันออก

ตราด4
พังราด5
เวฬุ6

หมายเหตุ: + หมายถึงทิศทางจากแม่นา้ ไหลออกสูท่ ะเล,
- หมายถึงทิศทางจากทะเลไหลเข้าสู่แม่นา้
ทีม่ า: 1 ประเดิม อุทธยานมณี และคณะ (2562)
2

อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ และคณะ (2556)
3, 4, 5
สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และคณะ (2558; 2559; 2560)

6

อนุกลู บูรณประทีปรัตน์ และคณะ (2561)

ฟอสเฟต
(kg
P/day)

ซิลิเกต
(kg Si/day)

+72.04
+56.84
+40.56

+4,658.25
+436.41
-

-4.44
+101.31
+70.29
+107.91
+70.29
+164.71
-0.06
+38.43
+86.05
+4.77
-8.59

+8,195.15
+2,209.12
+17,362.61
+1,719.11
+76,008.31
-49.79
-66.47
+514.89
+17,882.82
+19,946.24
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5.2 สรุ ปผลการศึกษา
1. จากการศึกษาคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรีตงั้ แต่บริเวณต้นนา้ จนถึงบริเวณ
ปากแม่นา้ พบว่าคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรีจดั อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนา้ แหล่งนา้
ผิวดินประเภทที่ 3 (สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม)ยกเว้นปริมาณแอมโมเนีย ฟอสเฟต
และบีโอดีมีค่าสูง ออกซิเจนละลายนา้ มีค่าต่ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเขตพืน้ ที่ชมุ ชน และ
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานคุณภาพนา้ ทะเลประเภทที่ 6 (คุณภาพนา้ ทะเล
สาหรับเขตชุมชน) ยกเว้นปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟตที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตราฐาน
และมีแน้วโน้มที่เพิ่มสูงขึน้ ในทุกปี
2. จากการศึกษาฟลักซ์บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรี สรุปได้ว่าฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ถูก
ควบคุมด้วยปริมาณนา้ ที่ถกู ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรีเป็ นหลัก โดยฟลักซ์สทุ ธิของนา้ และ
สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดมีทิศทางการไหลจากแม่นา้ ออกสูท่ ะเล ยกเว้นในเดือน
ธันวาคม ที่ฟลักซ์สทุ ธิของนา้ และของแข็งแขวนลอยมีทิศทางการไหลจากทะเลเข้าสูแ่ ม่นา้ เดือนที่
มีปริมาณฟลักซ์สทุ ธิของนา้ ซิลิเกต และฟอสเฟต ไหลออกสูท่ ะเลมากที่สดุ คือเดือนกันยายน ใน
ส่วนของฟลักซ์สทุ ธิของแอมโมเนีย ไนเตรทมีค่าสูงที่สดุ ในเดือนมีนาคม และสามารถสรุปได้ว่า
แหล่งที่มาของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ทุกชนิดมีท่ีมาจากบริเวณภายในแม่นา้ ปราณบุรี
เนื่องมาจากการประกอบกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ดี ินของมนุษย์โดยมีท่มี าจากบริเวณพืน้ ที่ชมุ ชน
บริเวณแม่นา้ เป็ นหลัก
3. เมื่อเปรียบเทียบฟลักซ์สทุ ธิของสารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ ของแม่นา้ ปราณบุรีกบั
แม่นา้ อื่น ๆ ในภาคตะวันออกพบว่าฟลักซ์สทุ ธิของสารอาหารอนินทรียใ์ นกลุม่ ของไนโตรเจน
บริเวณปากแม่นา้ ปราณบุรีส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาจากพืน้ ที่ชมุ ชน แตกต่างจากแม่นา้ ในภาค
ตะวันออกที่มีแหล่งที่มาของสารอาหารอนินทรียจ์ ากพืน้ ที่เกษตรกรรม
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5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดจุดการศึกษาคุณภาพนา้ บริเวณภายในแม่นา้ ปราณบุรีให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ของแม่นา้ ปราณบุรีให้มากขึน้ เพื่อให้เป็ นตัวแทนของพืน้ ที่การใช้ประโยชน์ตลอดแม่นา้ ปราณบุรี
เพื่อจะได้รูแ้ หล่งที่มาของสารอาหารต่าง ๆ โดยควรให้ครอบคลุมตัง้ แต่บริเวณพืน้ ที่ทา้ ยเขื่อนปราณ
บุรีลงมาถึงบริเวณพืน้ ที่ปากแม่นา้
2. ควรเพิ่มช่วงฤดูกาลในการศึกษาให้มากขึน้ เผื่อจะทาให้เห็นความแตกต่างของ
ฟลักซ์ของนา้ สารอาหารอนินทรียล์ ะลายนา้ และของแข็งแขวนลอยได้อย่างชัดเจนมากขึน้
ในรอบปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

ข้อมูลตาราง

101
ตารางที่ ก- 1 ความสัมพันธ์ทางสถิติของคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
Temp.
Sal
-0.410
pH
-0.700
DO
0.000
BOD 0.000
Chl-a -0.900
TSS -0.200
Silicate 0.100
TSS 0.100
Ammonia 0.000
Nitrite 0.300
Nitrate 0.100

Salinity

pH

DO

BOD

Chl-a

TSS Silicate phosphate Ammonia Nitrite

0.051
0.616
-0.616
0.564
-0.308
-0.872
-0.462
-0.205
-0.564
-0.872

0.300
-0.300
0.600
0.700
-0.100
-0.400
-0.100
-0.300
-0.100

-1.000
0.100
0.300
-0.900
-0.900
-0.500
-0.700
-0.900

-0.100
-0.300
0.900
0.900
0.500
0.700
0.900

-0.100
-0.300 0.100
0.000 -0.600 0.700
0.300 -0.600 0.300
-0.100 -0.500 0.600
-0.300 0.100 1.000

0.800
0.900
0.700

0.900
0.300

0.600

ตารางที่ ก- 2 ความสัมพันธ์ทางสถิติของคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
Temp.
Sal
-0.100
pH
-0.600
DO
-0.300
BOD -0.224
Chl-a 0.600
TSS 0.100
Silicate 0.100
phosphate 0.300
Ammonia 0.600
Nitrite 0.300
Nitrate 0.300

Salinity

pH

DO

BOD

Chl-a

TSS Silicate phosphate Ammonia Nitrite

-0.300
-0.600
-0.447
0.300
0.800
-1.000
-0.600
-0.300
-0.600
-0.900

0.900
-0.224
0.000
-0.300
0.300
-0.500
-0.800
-0.500
0.100

-0.224
0.100
-0.600
0.600
-0.200
-0.500
-0.200
0.500

-0.894
-0.224
0.447
0.671
0.447
0.671
0.224

0.300
-0.300
-0.500
-0.200
-0.500
-0.100

-0.800
-0.600
-0.300
-0.600
-0.900

0.600
0.300
0.600
0.900

0.900
1.000
0.700

0.900
0.500

0.700
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ตารางที่ ก- 3 ความสัมพันธ์ทางสถิติของคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2562
Temp.
Sal
0.718
-0.205
pH
DO
0.103
BOD -0.564
Chl-a 0.051
TSS -0.359
Silicate -0.051
phosphate -0.718
Ammonia 0.051
Nitrite -0.564
Nitrate -0.564

Salinity

pH

DO

BOD

Chl-a

TSS Silicate phosphate Ammonia Nitrite

-0.600
-0.100
-0.900
-0.600
-0.300
0.600
-0.600
0.000
-0.700
-0.700

0.700
0.500
0.800
-0.500
-0.800
-0.200
-0.400
0.100
0.100

-0.200
0.300
-0.900
-0.300
-0.700
-0.900
-0.600
-0.600

0.700
0.500
-0.700
0.700
0.400
0.900
0.900

-0.100
-1.000
0.000
0.100
0.400
0.400

0.100
0.900
0.800
0.800
0.800

0.000
-0.100
-0.400
-0.400

0.600
0.900
0.900

0.700
0.700

1.000

ตารางที่ ก- 4 ความสัมพันธ์ทางสถิติของคุณภาพนา้ ภายในแม่นา้ ปราณบุรี เดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
Temp.
Sal
0.947
pH
-0.821
DO
-0.632
BOD -0.718
Chl-a -0.667
TSS 0.821
Silicate -0.872
phosphate -0.872
Ammonia 0.579
Nitrite 0.564
Nitrate 0.564

Salinity

pH

DO

BOD

Chl-a

TSS Silicate phosphate Ammonia Nitrite

-0.667
-0.579
-0.667
-0.564
0.872
-0.718
-0.821
0.632
0.564
0.667

0.359
0.900
0.400
-0.600
0.700
0.500
-0.718
-0.800
-0.600

0.359
0.975
-0.154
0.821
0.718
0.105
0.051
0.154

0.300
-0.500
0.500
0.300
-0.821
-0.900
-0.700

-0.200
0.900 -0.500
0.800 -0.700 0.900
0.154 0.718 -0.154
0.100 0.600 -0.200
0.200 0.800 -0.100

-0.154
-0.100
-0.200

0.975
0.975

0.900

ภาคผนวก ข
ข้อมูลรูปภาพ
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ภาพที่ ข- 1 การเก็บตัวอย่างบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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ภาพที่ ข- 2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ภาพที่ ข- 3 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562
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ภาพที่ ข- 4 การเก็บตัวอย่างบริเวณแม่นา้ ปราณบุรี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
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