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บทคัดยอ 

เกาะสีชัง ถือเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณชายหาดถ้ําพังถือเปนสถานที่เลนนํ้า
ที่สําคัญแหงหน่ึงของเกาะสีชัง ดังน้ันการศึกษาคุณภาพน้ําและ
ปริมาณแบคทีเรียในน้ําทะเลจึงถือเปนส่ิงสําคัญ เพราะการศึกษาและ
ควบคุมดูแลใหนํ้าทะเลชายฝงอยูในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเปนการ
อนุรักษแหลงทองเที่ยวใหคงอยูตอไปได การศึกษาคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝงบริเวณชายหาดถ้ําพังบางประการ เชน คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ในการศึกษาคา pH และ  
DO สามารถศึกษาไดจากการออกภาคสนามไดในทันทีโดย
การศึกษา pH จะวัดคาดวยเครื่อง pH  meter และการศึกษา DO จะ
วัดคาดวยเครื่อง DO meter ซ่ึงจากการศึกษาพบวาบริเวณชายหาด
ถํ้าพังมีคา pH อยูระหวาง 7.8 – 8.1 และ DO มีคาอยูระหวาง 4.76-
5.40 mg/l เม่ือเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
พบวาคุณภาพน้ําทะเลบริเวณหาดถ้ําพังยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่
กรมควบคุมมลพิษไดควบคุมไว นอกจากนี้การศึกษาปริมาณของ
แอมโมเนีย (NH3) ก็ถือเปนส่ิงสําคัญที่พึงศึกษาดวยเชนกัน ปริมาณ
ของแอมโมเนีย (NH3) ไมสามารถทําไดในทันที จําเปนตองเก็บ
ตัวอยางมาวิเคราะหภายในหองปฏิบัติการโดยการหาปริมาณของ
แอมโมเนีย (NH3) โดยใชวิธีวิเคราะหของ J.D.H. Strickland and 
T.R. Parson, 1972 ซ่ึงจากการศึกษาพบวาปริมาณของแอมโมเนีย
(NH3) บริเวณชายหาดถ้ําพังมีคาประมาณ 0.03-0.36 μg-N/l ซ่ึงอยู
ในเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษไดควบคุมไว การศึกษา
ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ E. coli เปนส่ิงสําคัญ เน่ืองจาก
แบคทีเรียเหลานี้เปนสาเหตุใหเกิดโรคไดโดยเฉพาะ E. coli ซ่ึงเปน
สาเหตุใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร การศึกษาปริมาณแบคทีเรีย
ทั้งหมดและ E. coli จะใชวิธี Total plate count สามารถทําไดโดย
การนําตัวอยางน้ําที่ตองการวิเคราะหมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ 
เพื่อใหแบคทีเรียเจริญเติบโตเต็มที่แลวจึงนับจํานวนโคโลนีที่เกิดข้ึน 
ซ่ึงอาหารที่ใชในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียจะมีความแตกตางกันไป โดย
การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดจะใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar 
(NA) และการหาปริมาณ  E.coli จะใชอาหารเลี้ ยงเชื้อ  Eosin 
Methylene Blue Agar (EMB Agar) ซ่ึงจากการทดลองพบวา 
ปริมาณของแบคทีเรียทั้งหมด(Total bacteria) มีคา 5.45 x 104 
CFU/ml ซ่ึงมีคาที่แตกตางจากป 2552[6] สวน E.coli  มีคาประมาณ 
7x103 CFU/100ml ซ่ึงมีคาเกินมาตรฐานน้ําทะเลชายฝงที่กรม
ควบคุมมลพิษไดควบคุมน้ี 

1. บทนํา 

ในปจ จุ บัน น้ีหาดถ้ํ าพั ง ถือเปนชายหาดที่ มี ผู คนและ

นักทองเท่ียวไดมาพักผอนและเลนนํ้าเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจสงผล

ใหนํ้าบริเวณชายหาดเกิดการปนเปอน ทําใหไมเหมาะสมตอการทํา

กิจกรรมสันทนาการและการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า รวมท้ังอาจทําให

สถานที่ทองเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรมได   

ดังน้ันในการวิเคราะหคุณสมบัติบางประการที่สําคัญของนํ้า

ทะเล รวมทั้งการหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ E. coli ก็จะมีสวน

ชวยในการอนุรักษสัตวนํ้าและสถานที่ทองเท่ียวใหคงอยูตอไป และ

ยังเปนการประกันคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กรมควบคุม

มลพิษไดควบคุมไว นอกจากนี้แลวยังกอใหเกิดประโยชนตอ

นักทองเที่ยวรวมทั้งผูที่ลงเลนนํ้าบริเวณชายหาดดวย ซ่ึงการศึกษา

ปริมาณแบคทีเรียโดยเฉพาะ E. coli ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค

กับระบบทางเดินอาหาร ในการวิเคราะหคุณสมบัติบางประการที่

สําคัญของนํ้าทะเล รวมท้ังการหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ E. 

coli นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนกับนักทองเที่ยวโดยตรงแลว ยัง

สามารถเกิดประโยชนในทางออมตอชุมชนอีกดวย น่ันคือหาก

สถานที่ทองเที่ยวมีความสะอาดและเปนที่นาพักผอนก็จะทําใหมี

นักทองเที่ยวหรือผูที่ตองการเลนนํ้าและพักผอนเพิ่มจํานวนมากขึ้น

ดวย ซ่ึงก็จะมีผลทําใหชุมชนมีอาชีพและมีรายไดที่มากข้ึนเชนกัน 

ดวยเหตุน้ีการวิเคราะหคุณสมบัติบางประการที่สําคัญของนํ้าทะเล 

รวมทั้งการหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ E. coli จะเปนขอมูล

สําคัญที่ใชในการประกันคุณภาพน้ําบริเวณชายหาดถ้ําพังได  

2.วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

2.1 วัสดุอุปกรณ 

1. pH meter 

2. DO meter 

3. ปเปต ขนาด 1, 10, 20 มิลลิลิตร 

4. ไมโครปเปตต (micropipette) 

5. Beaker ขนาด 50 มิลลิลิตร 

6. Petri dish 

7. ตะเกียงแอลกอฮอล 

8. แอลกอฮอล 70 % 

9. แทงแกวปลายงอ (Spreader) 

10. อาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูป Nutrient agar (NA) และ Eosin 
Methylene Blue Agar (EMB Agar) 

11. Volumetric Flask ขนาด 50 ,100 , 500 ,1000 มิลลิลิตร 
12. ขวดสีชา 4 ใบ 
13. เครื่อง Spectrophotometer และ cuvette 



2.2 วิธีการศึกษาวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
(1) pH คาความเปนกรด-ดาง 

การวัดคา pH สามารถวัดไดในภาคสนามโดยใช pH  meter 
(2) DO (Dissolved Oxygen) ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 

การวัด DO สามารถวัดไดในภาคสนามโดยใช DO meter 
(membrane electrode method) 
(3) การหาปริมาณแอมโมเนีย(J.D.H Strickland and T.R. 

Parson,1972) 

3.1 การวัดแอมโมเนียจะใชนํ้ายา 3 ชนิด คือ 

 3.1.1 Phenol solution (ฟนอล) 

3.1.2 Sodium nitroprusside solution (โซเดียมไนโตรปรัสไซด) 

3.1.3 Oxidizing reagent (ออกซิไดซซ่ิง) 

3.2 เร่ิมทําการวิเคราะหโดยการปเปตตัวอยางน้ํามา 5 มิลลิลิตร ลง

ในหลอดแกว 

3.2.1. เติม Phenol solution 0.2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน 

วิธีเตรียมนํ้ายาเคมี    

ละลาย Phenol (C6H5OH) 20 g ใน 95% Ethyl  alcohol 

(C2H5OH) 200 มิลลิลิตร ปดฝาแลวเขยาใหเขากัน   

3.2.2 เติม Sodium nitroprusside solution (โซเดียมไนโตรปรัส

ไซด) 0.2 ml 

     วิธีเตรียมนํ้ายาเคม ี

ละลาย  Sodium nitroprusside (Na2Fe(CN)5NO.2H2O หนัก 

1.0 g ในนํ้ากลั่น 200 มิลลิลิตร เก็บในขวดแกวสีนํ้าตาล  

สารละลายนี้มีอายุการใชงาน 1 เดือน จากนั้นปดฝาแลวเขยาให

เขากัน   

3.2.3 เติม Oxidizing reagent 0.5 มิลลิลิตร 

     วิธีเตรียมนํ้ายาเคมี 

ผสมน้ํายาเคมี Alcaline citrate 4 สวนกับนํ้ายาไฮโปคลอไรด 1 

สวน หลังผสมแลวตองใชใหหมดใน 1 วัน 

 - Alcaline citrate เตรียมโดยละลาย Tri-Sodium citrate 

หรือ Sodium citrate (C3H4OH(COONa)3.2H2O 40 g และ 

NaOH 2 g  ในนํ้ากลั่น 200 ml 

 - นํ้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรด ใชนํ้ายาซักผาขาวไฮเตอร  

3.3 ปดฝาแลวเขยาใหเขากัน  สีจะเร่ิมเกิดประมาณ 3 นาที และ

ประมาณ 30 นาที สีจะเกิดสมบูรณ นําไปเก็บไวในที่มืด 10 ชั่วโมง 

จากนั้นวัดดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร เครื่องจะอานคาการ

ดูดกลืนแสงที่ไดแลวคํานวณออกมาเปนคาความเขมขนของ

แอมโมเนียดวยการเปรียบเทียบกับคาการดูดกลืนแสงของ

สารละลายมาตรฐาน 

3.4 ข้ันตอนการทําสารละลายแอมโมเนีย (NH3) มาตรฐาน  

3.4.1 ละลายแอมโมเนียมซัลเฟต NH4(SO4)2 ในนํ้า DI 0.1 g 

ปรับปริมาตรเปน 1000 มิลลิลิตร จะได 1 มิลลิลิตร เทากับ 1.5 

μg-N (stock 1)  

3.4.2 นํา (stock 1) มา 2.0 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหเปน 100 

มิลลิลิตร ไดความเขมขน 30 μM หรือ μg-N/l 

3.4.3 ทําตามขั้นตอนดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

คาคุณภาพน้ํ าที่ ไดจากการศึกษาจะนําไปวิ เคราะห
เปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงตามประเภท
การใชประโยชน ไดแก ประเภทที่ 3 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้า และประเภทที่ 4 คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการ
นันทนาการของกรมควบคุมมลพิษ 
4. การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด 

วิธีการเจือจางตัวอยาง 
การเจือจางข้ันตอนนี้โดยทั่วๆ ไปนิยมทําใหเจือจาง  1:10 

เทา เรียกวา Dilution 1:10 (หน่ึงตอสิบ) สําหรับตัวอยางที่เปนของ
เหลว เขยาแรงๆ อยางนอย 25 คร้ัง ใชปเปตดูดนํ้าตัวอยาง 1 
มิลลิลิตร ใสในหลอดซึ่งมีนํ้าเกลือ (0.85% NaCl) 9 มิลลิลิตร โดย
ปลอยตัวอยางในปเปตลงในหลอดใหหมด แลวดูดนํ้ากลับข้ึนมาใหม 
ทําเช นน้ีสองสามครั้งเพื่อลางตัวอยางที่ติดอยู ขางปเปต เขย าข้ึน
ลงอยางแรง 25 คร้ัง 
การทําใหเจือจางลงตามลําดับ (Serial dilution) 
 ใชปเปตดูดตัวอยางที่เจือจางข้ันตนแลวมา 1 มิลลิลิตรใสใน
หลอดที่บรรจุนํ้าเกลือ (0.85% NaCl) 9 มิลลิลิตร ปลอยตัวอยางน้ํา
ให หมดแล วดูดนํ้าที่เจือจางข้ึนไปใหม สองสามครั้ง เขย าหลอด
ตัวอยางในข้ันน้ีจะมีความเจือจางเปน 1:100 (10-2) เตรียมตัวอยาง
เจือจาง 1:1,000 (10-3), 1:10,000 (10-4) ตามลําดับ (รูปที่ 1) โดยวิธี
เดียวกัน ควรเปลี่ยนปเปตใหมทุกๆ ระดับความเจือจางที่เตรียม 

 
รูปที่ 1 ข้ันตอนการเจือจางตัวอยางน้ํา 

 
อาหารเลี้ยงเช้ือที่ใชศึกษาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด คือ 

Nutrient agar (NA) เปนอาหารสําเร็จรูปที่ซ้ือมาพรอมใชทดสอบ
โดยวิธี spread plate มีข้ันตอน ดังน้ี 

1.0  ml ปรับปริมาตรเปน 50 ml ได  0.6 μM 

5.0  ml ปรับปริมาตรเปน 50 ml ได  3.0 μM 

10.0 ml ปรับปริมาตรเปน 50 ml ได 6.0 μM 

20.0 ml ปรับปริมาตรเปน 50 ml ได 12.0 μM

30μM 



(1) ใชปเปตดูดตัวอยางน้ําตามระดับความเจือจางที่ต อง
การลงบนผิวหนาอาหารเพาะเชื้อจานละ 0.1 มิลลิลิตร โดยทํา 2 

จาน (2 ซํ้า) ในแตละระดับความเจือจาง (รูปที่ 2) 

 

 

(2) ใชแทงแกวที่ปลายงอ (spreader) จุมแอลกอฮอลลนไฟ 

ตั้งไวใหเย็นแลวเกลี่ย (spread) เชื้อใหกระจายไปทั่วผิวหนาอาหาร

เพาะเชื้อ ซ่ึงอาจทําไดโดยใชมือหน่ึงชวยหมุนจานเพาะเชื้อ โดยแตะ

แทงแกวไวบนผิวหนาอาหารเพาะเชื้อ (รูปที่ 3) 

  
รูปที่ 3 . การ spread ตัวอยางน้ําบนอาหารเลี้ยงเชื้อ     

(3) บมเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24 

ชั่วโมง จากนั้นทําการนับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียทั้งหมดที่ข้ึน

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (รูปที่ 4) 

   
    ก         ข 

รูปที่ 4 ลักษณะโคโลนีที่ข้ึนบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ก. ลักษณะโคโลนีที่ข้ึนบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient agar 

(NA) ซ่ึงเปนอาหารสําหรับที่ใชทดสอบ Total bacteria โดยจะไม

เจาะจงกับแบคทีเรียใดแบคทีเรียหน่ึง 

ข ลักษณะโคโลนีที่ข้ึนบนอาหารเลี้ยงเชื้อ EMB Agar ซ่ึงเปน

อาหารสําหรับที่ใชทดสอบ E.coli โดยจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับ 

E.coli เทานั้น (E. coli ข้ึนเทานั้น แบคทีเรียชนิดอื่นไมข้ึน ยกเวน 

Enterobacter bacteria แตโคโลนีมีลักษณะแตกตางกัน) 
 

การนับจํานวนเชื้อ  
 

นับจํานวนโคโลนีที่ผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใชหลักการ

นับเฉพาะจานที่มีโคโลนีระหวาง 30–300 โคโลนี แลวนําผลที่ไดมา

คํานวณคา ดังน้ี 

จํานวนแบคทีเรีย (ตอ1 ml) =   จํานวนโคโลนีบนจานเลี้ยงเชื้อ       

      ความเจือจางของตัวอยางที่นํามาตรวจสอบ 
 

และเน่ืองจากการเกลี่ยบนผิวหนาอาหารนี้ใชตัวอยางอาหารเพียง 

0.1 มิลลิลิตร ดังน้ันในการคํานวณหาจํานวนจุลินทรียตอมิลลิลิตร 

ระดับความเจือจางที่จะใชคูณคาเฉลี่ยของโคโลนีที่นับไดตอจานจึง

ตองเพิ่มข้ึนอีก  10  เทาจากระดับความเจือจางที่เตรียมไวเดิม 

5.ข้ันตอนการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรีย E. coli 

วิธีการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรีย E. coli จะทําเชนเดียวกับ

การวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียรวม (Total bacteria) แตจะใชอาหาร

เลี้ยงเชื้อ Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar) 

3.ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

จากการศึกษาพบวา คา pH ของนํ้าทะเลบริเวณชายหาดถ้ํา

พังมีความแตกตางกันไมมากนักตลอดชวงที่เก็บตัวอยางทั้ง 4 วัน 

ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คา pH บริเวณหาดถ้ําพังเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน

นํ้าทะเลชายฝงของกรมควบคุมมลพิษ 

          pH มาตรฐาน     วันที่ pH ที่วัดได 
ประเภทที่  ประเภทที ่

 8/4/2553     8.1    7.0-8.5    7.0-8.5 
10/4/2553     8.0    7.0-8.5    7.0-8.5 
12/4/2553     8.0    7.0-8.5    7.0-8.5 
14/4/2553     7.8    7.0-8.5    7.0-8.5 

คา pH ที่วัดไดบริเวณชายหาดถ้ําพังมีคาประมาณ 7.8-8.1 

ซ่ึงเปนคา pH ที่คอนขางคงที่ โดยคา pH ที่สูงสุดจะอยูในวันที่ 8 

เมษายน 2553 และ pH ที่ต่ําสุดจะอยูในวันที่ 14 เมษายน 2553 จะ

เห็นวา pH ที่วัดไดมีคาไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเล

ชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว  

รูปที่ 2 ข้ันตอนการปเปตตัวอยางน้ําลงในอาหารเลีย้งเชื้อ



3.2 ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen: DO) 

จากการศึกษาพบวา คา DO ของนํ้าทะเลบริเวณหาดถ้ําพัง

มีความแตกตางกันไมมากชวงที่เก็บตัวอยางทั้ง 4 วัน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คา DO บริเวณหาดถ้ําพังเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานน้ําทะเลชายฝงของกรมควบคุมมลพิษ 

       DO มาตรฐาน   (mg/l) 
   วันที่ 

DO ที่วัดได  
   (mg/l) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

8/4/2553     4.76     4.00     4.00 
10/4/2553     5.40     4.00     4.00 
12/4/2553     5.03     4.00     4.00 
14/4/2553     5.25     4.00     4.00 

คา DO ที่วัดไดจะอยูระหวาง 4.76-5.40 mg/l ซ่ึงคา DO ที่

วัดไดน้ีมีคาคอนขางคงที่ โดยคา DO ที่สูงสุดจะอยูในวันที่ 10 

เมษายน 2553 และคา DO ที่ต่ําสุดจะอยูในวันที่ 8 เมษายน 2553 

จะเห็นวา DO ที่วัดไดมีคาอยูในเกณฑที่ดี ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว  

3.3 การศึกษาปริมาณแอมโมเนีย (NH3)  

จากผลการศึกษาปริมาณแอมโมเนียจํานวน 4 คร้ัง พบวา

ปริมาณแอมโมเนียบริเวณชายหาดถ้ําพังมีปริมาณที่นอยมากเมื่อ

เทียบกับมาตรฐานน้ําทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว 

ในคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 และ 4 (ไมเกิน 100 และ 70 μg-N/l 

ตามลําดับ) โดยพบวาตลอดการศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณหาดถ้ําพัง

มีคาแอมโมเนียเฉลี่ย 0.20 μg-N/l ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 คาความเขมขนของแอมโมเนียเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ 

[NH3] มาตรฐาน(μg-N/l) 
วันที่ 

[NH3](μg-
N/l) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

12/4/2553 0.03 ไมเกิน100 ไมเกิน70 
14/4/2553 0.36 ไมเกิน100 ไมเกิน70 
เฉลี่ย 0.20 ไมเกิน100 ไมเกิน70 

  

 
รูปที ่9 คาความเขมขนของแอมโมเนียบริเวณหาดถ้ําพัง 

จากรูปที่ 9 จะเห็นวาปริมาณแอมโมเนียในวันที่ 14 เมษายน 

2553 จะมีคาเทากับ 0.36 μg-N/l ซ่ึงสูงกวาในวันที ่12 เมษายน 2553 

ซ่ึงมีคาเทากับ 0.03 μg-N/l โดยมีปริมาณแอมโมเนียเฉลี่ยเทากับ 

0.20 μg-N/l ซ่ึงมีคานอยกวาเกณฑมาตรฐานของน้ําทะเลชายฝงที่

กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไวในคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 และ 4 

(ไมเกิน100 และ70 μg-N/l) 

3.4  การหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria) 

จากผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดจํานวน 12 คร้ัง 

คือ ในวันที่ 8, 10, 12 และ 14 เมษายน 2553 วันละ 3 คร้ัง คือ เชา 

กลางวันและเย็น พบวาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดโดยเฉลี่ยในวันที่ 

10 เมษายน 2553 มีปริมาณมากที่สุด คือ 5.45x104 CFU/ml และใน

วันที่ 14 เมษายน 2553 มีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเฉลี่ยต่ําที่สุด

ประมาณ 3x102 CFU/ml ดังรูปที่ 5 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในวันที่ 8-14 เมษายน 

2553 

เม่ือนําผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในชวงเดือน 

เมษายน 2553 เปรียบเทียบกับปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในเดือน 

เมษายน 2552 ดังรูปที่ 6 จะเห็นวาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดของ

เดือนเมษายน 2553 มีปริมาณมากกวาในเดือนเมษายน 2552 มาก 

โดยในเดือนเมษายน 2552 จะมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.03x103 CFU/ml 

และในเดือนเมษายน 2553 จะมีปริมาณคาเฉลี่ยอยูที่ 1.47x104 

CFU/ml   

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในเดือนเมษายน 2552 

และเมษายน 2553 



3.5 การหาปริมาณแบคทีเรีย E.coli 

จากผลการศึกษาปริมาณแบคทีเรีย E.coli จํานวน 12 คร้ัง 

คือ ในวันที่ 8 , 10 , 12 และ 14 เมษายน 2553 วันละ 3 คร้ัง เวลา

เชา กลางวันและเย็น พบวา ปริมาณแบคทีเรีย E.coli ในวันที่ 12 

และ 14 เมษายน 2553 มีปริมาณที่มากกวาวันอื่นๆ โดยวันที่มี

ปริมาณแบคทีเรีย E.coli มากที่สุดจะเปนวันที่ 12 เมษายน 2553 ซ่ึง

มีคาเทากับ 7x103 CFU/100 ml และในวันที่ 8 และ 10 เมษายน 

2553 ไมพบแบคทีเรีย E.coli ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรีย E.coli วันที่ 8-14 เมษายน 

2553 เทียบกับคามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ 

 เปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรีย E.coli กับคามาตรฐานน้ํา

ทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว พบวา ปริมาณ

แบคทีเรีย E.coli บริเวณชายหาดถํ้าพังที่วัดไดมีคาสูงสุดเทากับ 

7x103 CFU/100 ml จะเห็นวามีคาที่มากกวามาตรฐานที่กรมควบคุม

มลพิษไดกําหนดไว ซ่ึงไดกําหนดคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 และ 4 วา

คุณภาพน้ําทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการนันทนาการ ตองมี

คาแบคทีเรีย E.coli ไมเกิน 70 และ100 CFU/100ml  

  
รูปที่ 8 จํานวนนักทองเที่ยวที่ลงเลนนํ้าบริเวณหาดถ้ําพัง 

       จํานวนนักทองเที่ยวที่ลงเลนนํ้าบริเวณหาดถ้ําพังในวันที่ 8 

และ 10 เมษายน 2553 พบวามีจํานวนนักทองเท่ียวเฉลี่ย (เชา 

กลางวัน เย็น)จํานวนนอยมากโดยมีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยเทากับ 

5 และ16 คน ตามลําดับ ทําใหไมสามารถตรวจพบปริมาณแบคทีเรีย 

E.coli (มีปริมาณนอย) และในวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553 

จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยมากขึ้น โดยมีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย

เทากับ 53 และ 101 คน ตามลําดับ จึงอาจทําใหมีจํานวนแบคทีเรีย 

E.coli มากข้ึนตามมาดวยในวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553  

กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน  

       จัดทําเปนกิจกรรม “การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในนํ้าดื่มใน

โรงอาหารของโรงเรียน” ในรายวิชา “ชุมนุมเซียนเคมี” สําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดทําเปนใบกิจกรรม ดังรูปที่ 9 

     

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ตัวอยางสื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

4.1 ความเปนกรด-ดาง (pH) 

จากผลการตรวจวัดความเปนกรด-เบสของน้ําทะเล

บริเวณชายหาดถ้ําพังทั้ง 4 คร้ัง พบวา ระดับความเปนกรด-เบสอยู

ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษได

กําหนดไว โดยมีคาความเปนกรด-เบส อยูในชวง 7.8-8.1 

4.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (Dissolved Oxygen:DO) 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าใน

บริเวณชายหาดถ้ําพังทั้ง 4 คร้ัง พบวา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน

นํ้าอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงที่กรมควบคุม

มลพิษไดกําหนดไว โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในชวง 

4.76-5.40 mg/l  

4.3 การศึกษาปริมาณแอมโมเนีย (NH3) 

 จากการศึกษาตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียบริเวณ

ชายหาดถ้ําพังทั้ง 2 คร้ัง พบวา ปริมาณแอมโมเนียอยูในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว 

โดยมีคาความเขมขนอยูในชวง 0.03-0.36 μg-N/l  

4.4 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria) 

ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบริเวณหาดถ้ําพังในเดือน 

เมษายน 2553 มีปริมาณที่สูงกวาในเดือนเมษายน 2552 ซ่ึงอาจ

เน่ืองจากวาน้ําในเดือนเมษายน 2552 มีความสะอาดมากกวาใน

เดือนเมษายน 2553 หรืออาจเน่ืองจากสาเหตุบางประการดังน้ี 

ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางอาจจะแตกตางกัน (เปนชวงนํ้าข้ึน-นํ้าลง 

หรือ ชวงนํ้าเกิด-นํ้าตาย) โดยในเดือนเมษายน 2553 มีปริมาณ

แบคทีเรียทั้งหมดเฉลี่ย 3x102 – 5.45x104 CFU/ml และพบวา วันที่ 

วันที่ 



10 เมษายน 2553 มีปริมาณแบคทีเรียสูงที่สุดประมาณ 5.45x104 

CFU/ml ซ่ึงเปนชวงนํ้าตาย   

4.5 การหาปริมาณแบคทีเรีย E.coli 

 ปริมาณแบคทีเ รีย E.coli บริเวณหาดถ้ําพังในเดือน

เมษายน 2553 มีปริมาณเฉลี่ยที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ทะเลชายฝงที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไวสําหรับนํ้าทะเล

ประเภท 3 และ 4 (ไมเกิน 70 และ 100 CFU/100ml ตามลําดับ) ซ่ึง

วันที่มีปริมาณแบคทีเรีย E.coli เกินมาตรฐาน คือ วันที่ 12 และ 14 

เมษายน 2553 ซ่ึงเปนวันที่มีนักทองเที่ยวลงเลนนํ้ามาก (เทศกาล

สงกรานต) เฉลี่ยตั้งแต 50 คนข้ึนไป แตหากเปนวันที่ 8 และ 10 

เมษายน 2553 มีจํานวนนักทองเที่ยวลงเลนนํ้าไมเกิน 50 คน สงผล

ใหไมพบเช้ือแบคทีเรีย E.coli ดังน้ัน จากการศึกษาพบวา การจะใช

นํ้าทะเลชายหาดถ้ําพังประกอบกิจกรรมตามน้ําทะเลประเภทที่ 3 

และ 4 ควรใชในชวงที่มีคนนอยกวา 50 คน ทั้งน้ีในสวนของ

นักทองเท่ียว ไมไดรวมถึงจํานวนคนที่ไมไดลงเลนนํ้าที่อยูบริเวณ

ชายหาดและระบบสุขาภิบาลของชุมชนบริเวณหาดถ้ําพังดวย 

จากผลการศึกษาปริมาณแบคทีเ รียและคุณภาพน้ํา

บริเวณหาดถ้ําพังในวันที่ 8 – 14 เมษายน 2553 ถือวาอยูในเกณฑดี

ตามคามาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของกรมควบคุมมลพิษ [1] 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพน้ําบริเวณชายฝงหาดถ้ําพัง

[3] ที่พบวามีคุณภาพน้ําทะเลอยูในระดับดี โดยมีคาความเปนกรด-

ดางเฉลี่ยเทากับ 8.2 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําเฉลี่ยเทากับ 

8.74 mg/l สวนปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดยังถือวาอยูในเกณฑที่ยังไม

เปนอันตรายตอมนุษย แตอาจจะไมเหมาะสมแกการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า เน่ืองจากมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดอยูในชวง 104 CFU/ml [2] 

สําหรับปริมาณของแบคทีเรีย E.coli จะเห็นวามีปริมาณที่เกินเกณฑ

มาตรฐานอยู 2 ชวง คือ ในวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553 ซ่ึงเปน

วันที่มีนักทองเที่ยวลงเลนนํ้าเฉลี่ยตั้งแต 50 คนข้ึนไป แตหากเปน

วันที่ 8 และ 10 เมษายน 2553 ซ่ึงมีจํานวนนักทองเที่ยวลงเลนนํ้าไม

ถึง 50 คน จํานวนแบคทีเรีย E.coli จะไมพบ โดยจากผลการศึกษาที่

ไดพบวา ผลของน้ําเกิด-นํ้าตายจะไมมีผลตอแบคทีเรีย E.coli มาก

นัก เน่ืองจากแบคทีเรีย E.coli เปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูในลําไสใหญ

ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมซ่ึงจะพบในน้ําจืด ดังน้ันจากผลการศึกษาที 

ไดจึงอาจสรุปไดวา การใชประโยชนจากน้ําทะเลบริเวณชายหาดถ้ํา

พังประกอบกิจกรรมตามคุณภาพน้ําประเภทที่ 3 และ 4 น้ัน ควรใช

ในชวงที่มีคนทํากิจกรรมทางน้ํานอยกวา 50 คนและควรเปนชวงนํ้า

เกิด จึงจะเปนชวงที่นํ้าทะเลมีคุณภาพดีและมีความสะอาดมากที่สุด 

ทั้งน้ีควรศึกษาปจจัยอื่นที่เกี่ยวของดวยเชนจํานวนนักทองเที่ยวที่

ไมไดลงเลนนํ้า ณ ขณะที่เก็บตัวอยาง ระบบการสุขาภิบาลของ

ชุมชนบริเวณหาดถ้ําพัง และควรจะศึกษาในระยะเวลาที่มากกวานี้ 

เพื่อเปนการประกันคุณภาพผลการวิเคราะหอีกทางหนึ่ง 

 

5.ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาและวิจัยในหัวขอดังกลาวในชวงระยะเวลาที่มาก

ข้ึน ใหครอบคลุมทั้งในชวงนํ้าเกิดนํ้าตายและน้ําข้ึนนํ้าลง 

2. ควรเพิ่มจํานวนซ้ําการทดลองใหมากขึ้น เพื่อเปนการลดความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการทดลอง 

2. ควรมีการศึกษาและวิจัยในหัวขอดังกลาวดวยวิธีการอื่นดวย เชน 

Membrane Filter Technique หรือ Multiple Tube Fermentation 

Technique 

กิตติกรรมประกาศ 

        ขอขอบคุณสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัยที่กรุณาใหทุนการ 

ทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

       ขอขอบคุณสถาบันวิ จัยทรัพยากรทางน้ํ า จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและนักวิจัยพี่ เลี้ยงทุกทานที่ใหคําปรึกษา ใหการ

ชวยเหลือตลอดการทําวิจัย 

       ขอขอบคุณคณะอาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทุกทาน

ที่ไดใหความรูและสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี  
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