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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทะเล
บริเวณทาลางและทายายทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เก็บ
ตัวอยางน้ําและขอมูลภาคสนามระหวางวันที่  12 -14 เมษายน  
2553 ในชวงเวลาน้ําข้ึน โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิ(°C) คาความเค็ม คาความเปนกรด-ดาง(pH) คาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) และตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารใน
หองปฏิบัติการ ไดแก แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรทและฟอสเฟต 
ดวยวิธีการของ J.D.H. Strickland and T.R. Parson, 1972 
 ผลการศึกษาพบวาทั้งสองบริเวณมีคาอุณหภูมิ ความ
เค็ม ความเปนกรด-ดาง (pH) ไมแตกตางกัน ยกเวนคาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) บริเวณทาลางจะมีคานอยกวาทายายทิม 
สวนปริมาณธาตุอาหารในน้ํา ไดแก ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต 
พบวาไมแตกตางกันมากนัก ยกเวน ปริมาณแอมโมเนียที่บริเวณทา
ลางที่มีปริมาณมากกวาทายายทิม แตอยางไรก็ตาม คุณภาพน้ํา
บริเวณทาลางและทายายทิมอยู ในเกณฑปกติเปนไปตามคา
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของกรมควบคุมมลพิษ  

1.บทนํา 

นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิต

ของมนุษยและส่ิงมีชีวิต มนุษยใชทรัพยากรน้ําในการอุปโภค 

บริโภค การเกษตรกรรม การคมนาคมและการพักผอน หยอนใจ 

เปนตน นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้ันพื้นฐาน เชน การชลประทาน การประมง การอุปโภค บริโภค 

การอุตสาหกรรมและพลังงาน นํ้าจึงเปนส่ิงที่จําเปนยิ่งในการ

ดํารงชีวิตของประชากร การใชเทคโนโลยีใหมๆ ทางดาน

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของ

คุณภาพน้ํา ซ่ึงเปนผลกระทบรายแรงในอนาคตเกี่ยวกับปญหา

ส่ิงแวดลอมและมลพิษทางน้ํา [1] 

หมูเกาะสีชัง เปนหมูเกาะที่อยูในอาวไทย เปนเกาะขนาด

ใหญมีพื้นที่ประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูโดดเดนบริเวณ

ปากอาว อันเปนบริเวณที่เชื่อมตอระหวางอาวไทยและทะเลหลวง

ภายนอก  มีระยะทางหางจากชายฝงอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร  เกาะสีชังมีเกาะบริวาร

นอยใหญรวม 8 เกาะ คือ เกาะขามใหญ เกาะขามนอย เกาะปรง 

เกาะรานดอกไม เกาะยายทาว เกาะคางคาว เกาะทายตาหมื่นและ

เกาะสัมปนยื้อ มีความสําคัญในดานแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู

ระบบนิเวศ เปนที่จอดพักเรือสินคานานาชาติและเปนแหลงชุมชนที่

มีประชาชนอาศัยอยู โดยมีฐานะเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดชลบุรี มี

โอกาสไดรับผลกระทบจากแผนดินใหญ เชน แหลงอุตสาหกรรม 

ปากแมนํ้าเจาพระยา ปากแมนํ้าบางปะกง รวมทั้งประชาชนบน

เกาะ คานิยมการทิ้งส่ิงปฏิกูล การสงเสริมการทองเที่ยว เรือขนถาย

สินคาที่จอดกลางทะเลเปนจํานวนมากเหลานี้เปนสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทั้งส้ิน [2] ดังน้ัน การศึกษาคุณภาพของนํ้า

ทะเลเปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญในการบงชี้วาน้ําในบริเวณที่เก็บ

ตัวอยางมีสภาพดีหรือไม มีความเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของ

ส่ิงมีชีวิตในน้ํามากนอยเพียงใด    

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชบริเวณทาลางและทายายทิม

เปนพื้นที่ศึกษาเพื่อใชเก็บตัวอยางน้ําในการศึกษาคุณภาพของน้ํา

ทะเล เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามคุณภาพน้ําและเปนแนวทาง

ในการจัดการคุณภาพน้ําตอไป 

2.วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 

วัสดุอุปกรณ 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการเก็บนํ้าตัวอยาง ดังน้ี 
 1) ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร พรอมฝาปดสําหรับบรรจุนํ้าตัวอยาง 
 2) ถังนํ้าขนาด 10 ลิตร สําหรับตักนํ้าพรอมเชือกไนลอนยาว 20 ม. 
 3) เทอรโมมิเตอร  
 4) เครื่องวัดความเค็ม Refracto salinometer   
 5) เครื่อง DO meter    
 6) เครื่อง pH meter 
 7) สารเคมีสําหรับทําการวิเคราะหแอมโมเนีย, ไนไตรท, ไนเตรท
และฟอสเฟต 
วิธีการศึกษา 
การกําหนดจุดเก็บตัวอยางน้ํา 

แบงการเก็บตัวอยางน้ําออกเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณทา
ลางและทายายทิม (รูปที่ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา
ระหวางบริเวณแหลงนํ้าใกลชุมชนและบริเวณไมมีชุมชน โดยเลือก
บริเวณทาลางเนื่องจากมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและมีการ
ทิ้งนํ้าเสียลงสูทะเล และบริเวณไมมีชุมชนที่ทายายทิม เน่ืองจากไม
มีผูคนอาศัยอยู  



ทาลาง ทายายทิม 

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอยางทาลางและทายายทิม 

วิธีการเก็บตัวอยางน้ํา 

เก็บตัวอยางน้ําในบริเวณทาลาง (รูปที่ 2) และทายายทิม (รูป
ที่ 3) อยางละ 1 จุด ตั้งแตวันที่ 12-14 เมษายน 2553 เร่ิมตนเก็บ
นํ้าเวลา 8.30 - 9.30 น. โดยใชถังพลาสติกขนาด 10 ลิตร ตักนํ้า
ข้ึนมาทําการวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความเค็มและปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําในภาคสนาม บันทึกขอมูล และเก็บนํ้าตัวอยาง
โดยใชขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ปดฝา นํากลับไปวิเคราะหที่
หองปฏิบัติการดวยวิธีการของ J.D.H. Strickland and T.R. 
Parson, 1972 (รูปที่ 4 ก.-ง. และตารางที่ 1)  

 
รูปที่ 2 จุดเก็บนํ้าตัวอยางบริเวณทาลาง 

 

 
รูปที่ 3 จุดเก็บนํ้าตัวอยางบริเวณทายายทิม 

 
 

     รูปที่ 4 ก.-ข. การเก็บตัวอยางน้ําในภาคสนาม 
         ค.-ง. การวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ 

ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําแตละพารามิเตอร 
พารามิเตอร วิธีการวิเคราะห 

อุณหภูมิ เทอรโมมิเตอร, เครื่องวัด DO 
ความเปนกรด-ดาง เครื่อง pH meter   
ความเค็ม เครื่อง Refracto salinometer 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา เครื่อง DO meter    
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร 
- แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
- ไนไตรท-ไนโตรเจน (Nitrite - 
nitrogen) 
-ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 
-ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) 
 

วิธีการ Colourimetic method 
(J.D.H. Strickland and T.R. 
Parson, 1972) 

3.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหนํ้าตัวอยางจากบริเวณทาลางและทายายทิม 
ทั้ง 2 บริเวณ ในวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553 มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
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        รูปที่ 5 คาอุณหภูมิบริเวณทาลางและทายายทิม 
                 ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย.2553 

1. อุณหภูมิของนํ้าทะเล ทั้งสองบริเวณมีคาอยูในชวง 30.6-
31.6 องศาเซลเซียส (รูปที่ 5) และพบวาอุณหภูมิของนํ้าทะเล 
บริเวณทาลางมีคาเฉลี่ย 30.7 องศาเซลเซียสและทายายทิมมี
คาเฉลี่ย 31.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงสอดคลองกับคาอุณหภูมินํ้า
บริเวณอาวไทยตอนในชวงป พ.ศ.2533-2537 มีคาอยูในชวง 27-32 

องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิของแตละสถานีที่ศึกษาและแตละระดับ
ความลึกไมมีความแตกตางกัน [6] 
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  รูปที่ 6 คาความเปนกรด-ดางบริเวณทาลางและทายายทิม 
           ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย.2553 

2. ความเปนกรด-ดางของนํ้า (pH) ทั้งสองบริเวณอยูในชวง 
7.5-8.1 (รูปที่ 6) โดยบริเวณทาลางมีคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 
7.5 สวนทายายทิมมีคาเฉลี่ย 8.0 และคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ย
ทั้งสองบริเวณมีคา 7.75 ซ่ึงสอดคลองกับคาความเปนกรด-ดางของ
นํ้าบริเวณอาวไทยตอนในชวงป พ.ศ.2533-2537 มีคาไมแตกตาง
กันในแตละสถานีที่เก็บตัวอยางและในแตละระดับความลึก [6] 
เชนเดียวกับคาความเปนกรด-ดางเฉลี่ยของเกาะสีชังในชวงป พ.ศ.
2533-2539 และ พ.ศ.2540 มีคาอยูในชวง 8.0-9.3 และ 8.8-9.3 
ตามลําดับ [4] และมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานน้ําทะเลของกรม
ควบคุมมลพิษที่ตองมีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 7.0-8.5 [2] 
ทั้งน้ีอาจเปนผลเน่ืองดวยในน้ําทะเลมีตัวบัฟเฟอรที่รักษาระดับ
ความเปนกรด-ดางใหคงที่ได คือ คารบอเนตและไบคารบอเนต 
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        รูปที่ 7 คาความเค็มบริเวณทาลางและทายายทิม 
                 ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย.2553 

3. ความเค็มของนํ้าทะเลบริเวณทาลางและทายายทิมมีคา
เทากัน คือ 32 psu. (รูปที่ 7) ซ่ึงอยูในชวงปกติและสอดคลองกับคา
ความเค็มเฉลี่ยของนํ้าทะเลที่เกาะสีชังในชวงป พ.ศ.2533-2539 
และ พ.ศ.2540 มีคาอยูในชวง 20.3-33.4 และ 19.6-33.4 psu. 
ตามลําดับ [4] และสอดคลองกับคาคุณภาพน้ําทะเลชายฝงอาวไทย
ฝงตะวันออก ป 2549 ที่พบวาความเค็มของน้ําทะเลมีคาเฉลี่ยใน
ฤดูแลงประมาณ 31.98 psu. [2] และเปนไปตามเกณฑคามาตรฐาน
นํ้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ของคุณภาพน้ําทะเล
ทั้ง 6 ประเภท ที่คาความเค็มตองเปลี่ยนแปลงไดไมเกินกวา 10% 
ของคาความเค็มต่ําสุด  
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รูปที่ 8 คาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําบริเวณทาลางและทายายทิม  

 ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย.2553 

4. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ทั้งสองบริเวณมีคาอยู
ในชวง 4.30-6.33 mg/l (รูปที่ 8) และพบวาบริเวณทาลางมีปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําเฉลี่ย 4.95 mg/l และที่บริเวณทายายทิมมี
คาเฉลี่ย 5.24 mg/l ซ่ึงบริเวณทาลางจะมีปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในนํ้าต่ํากวาบริเวณทายายทิม แตไมต่ํากวาเกณฑคามาตรฐานน้ํา
ทะเลของกรมควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ทั้งน้ีเพราะบริเวณทาลางเปน
แหลงชุมชน มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนกวาบริเวณอื่นๆ คา
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําจึงลดลง อาจเนื่องจากมาจากน้ําใน
บริเวณน้ันมีสารอินทรียและแบคทีเรียปนเปอนในนํ้า แบคทีเรียที่
ตองการออกซิเจนจึงใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรียที่
ปนเปอนในนํ้า อีกทั้งยังเปนหาดที่เวาเขาไปมีจุดอับลมและมีทา
เทียบเรือกีดขวางกระแสลมและคลื่นมากกวาบริเวณทายายทิม จึง
อาจสงผลใหปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีคาต่ํากวา สวน
บริเวณทายายทิมน้ันมีปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําประมาณ 
5.73 mg/l ซ่ึงมีคาสูงกวาบริเวณทาลางอาจเปนผลมาจากบริเวณที่
เก็บตัวอยางน้ําคอนขางตื้นและเปนพื้นที่ชายฝงโลงกวางไมมี
ส่ิงกอสรางกีดขวาง อีกทั้งยังมีกระแสคลื่นและลมพัดแรง ทําใหมวล
นํ้ามีโอกาสสัมผัสกับอากาศและแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนท่ีบริเวณ
ผิวนํ้าไดมากกวา และวันที่ทําการเก็บตัวอยางทองฟาโปรง มี
แสงแดดแรง จึงอาจสงผลใหอัตราการสังเคราะหแสงของพืชนํ้า 
(Chlorophyceae) หรือแพลงกตอนพืชมาก จึงทําใหมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํามากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคาปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน้ําเฉลี่ยของเกาะสีชังในชวงป พ.ศ.2533-2539 และ 
พ.ศ.2540 มีคาอยูในชวง 3.2-7.4 mg/L [4]  
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  รูปที่ 9  ปริมาณแอมโมเนีย (ug at N/L) บริเวณทาลางและ 



             ทายายทิม ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย. 2553 

5. แอมโมเนีย ทั้งสองบริเวณมีคาอยูในชวง 0.246-1.804  
μg-at N/L (รูปที่ 9) ทั้งน้ีตรวจพบที่บริเวณทาลางมีคาเฉลี่ย 1.333  
μg-at N/L และทายายทิมมีคาเฉลี่ย 0.572 ug-at N/L ทั้งสอง
บริเวณมีคาแตกตางกันเล็กนอยโดยทาลางจะมีคามากกวา 
เน่ืองจากบริเวณทาลางเปนแหลงชุมชน มีผูคนอาศัยอยูมาก จึงมี
การทิ้งนํ้าเสียจากครัวเรือน ส่ิงปฏิกูลลงสูทะเล ซ่ึงแอมโมเนียเปน
สารที่เกิดจากการยอยสลายสารอนินทรียไนโตรเจนดวยแบคทีเรีย
จนกลายสภาพเปนแอมโมเนีย แตถือวาเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับเกณฑคามาตรฐานน้ําทะเลต่ําสุดที่ยอมรับไดของกรม
ควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับ
ที่ 27 (พ.ศ. 2549)  
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   รูปที่ 10 ปริมาณไนไตรท (μg at N/L) บริเวณทาลาง 

    และทายายทิม ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย. 2553 

6. ไนไตรท ที่พบทั้งสองบริเวณมีคาอยูในชวง 0.574-0.822 
μg- at N/L (รูปที่ 10) โดยที่บริเวณทาลางมีคาเฉลี่ย 0.574 μg -at 
N/L และบริเวณทายายทิมมีคาเฉลี่ย 0.729 μg -at N/L ทั้งสอง
บริเวณมีคาใกลเคียงกัน สอดคลองกับรายงานคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝง 2552 [5] ซ่ึงระบุวาปริมาณไนไตรทที่ทาลางมีคาสูงกวาทา
ยายทิมเชนกัน คาดวาเนื่องมาจากมีแหลงชุมชน จึงมีการทิ้งนํ้าเสีย
จากครัวเรือน ส่ิงปฏิกูลสูทะเล ซ่ึงไนไตรทเปนสารที่เกิดจากการ
ยอยสลายสารแอมโมเนีย 
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   รูปที่ 11 ปริมาณไนเตรท (μg-at N/L) บริเวณทาลางและ 

ทายายทิม ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย. 2553 

7. ไนเตรท ทั้งสองบริเวณมีคาอยูในชวง 1.695 - 2.478 μg-
at N/L (รูปที่ 11) โดยบริเวณทาลางมีคาเฉลี่ย 2.545 μg-at N/L 
และทายายทิมมีคาเฉลี่ย 1.713 μg- at N/L ทั้งน้ีตรวจพบวามีคาไน
เตรทสูงสุดเพียง 2.478 μg -at N/L ซ่ึงเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับคาตามเกณฑมาตรฐานน้ําทะเลต่ําสุดที่ยอมรับไดของกรม

ควบคุมมลพิษ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับ
ที่ 27 (พ.ศ. 2549) และมีคานอยกวาป พ.ศ.2533-2539 และ พ.ศ.
2540 ซ่ึงพบวา คาไนเตรท-ไนโตรเจนมีคา 0.142-145.71 μg at -
N/L และ 0.0-181.42 μg-at N/L ตามลําดับ [4] ทั้งน้ีอาจเปนผล
เน่ืองมาจากมีสารแอมโมเนียที่มาจากการทิ้งนํ้าเสียจากครัวเรือน 
ส่ิงปฏิกูลสูทะเล ซ่ึงไนเตรทเปนสารที่เกิดจากการยอยสลายสารไน
ไตรท ซ่ึงเกิดมาจากการยอยสลายสารแอมโมเนีย  
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  รูปที่ 12 ปริมาณฟอสเฟต (μg at P/L) บริเวณทาลาง 

และทายายทิม ในวันที่ 12 และ 14 เม.ย.2553 

8. ฟอสเฟต ทั้งสองบริเวณมีคาอยูในชวง 0.512-1.318 μg at 
P/L (รูปที่ 12) โดยบริเวณทาลางมีคาเฉลี่ย 0.987 μg- at P/L และ
ทายายทิมมีคาเฉลี่ย 0.553 μg- at P/L พบวาบริเวณทาลางมี
ปริมาณฟอสเฟตสูงกวาทายายทิมเล็กนอย อาจเนื่องมาจากการ
ปลอยนํ้าทิ้งจากการซักลางของชุมชนลงสูทะเล แตก็เปนปริมาณที่
นอยมากเมื่อเทียบกับคามาตรฐานน้ําทะเลต่ําสุดที่ยอมรับไดของ
กรมควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549)  

ผลการสรางสื่อการสอนหรือชุดการสอนหรือกิจรรม 

นําไปสรางชุดกิจกรรมแหลงนํ้า เร่ืองชีวิตและส่ิงแวดลอมใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 โดยจัดทําเปนใบ
กิจกรรม ดังรูปที่ 13 

 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 13 ตัวอยางสื่อกิจกรรมการเรียนการสอน 



4. สรุปผล 

จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําทะเลบริเวณทาลางและทายาย
ทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบวา คุณภาพน้ําทะเลบริเวณ
ทาลางและทายายทิม ทั้งคาอุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด-ดาง 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําและปริมาณธาตุอาหารในน้ําอยูใน
เกณฑปกติ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝงของกรม
ควบคุมมลพิษ  

5.ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาพารามิเตอรอื่นๆ เพิ่มเติมดวย เชน โคลิ
ฟอรมแบคทีเรียและโลหะหนัก และควรเพิ่มจุดเก็บตัวอยางในแตละ
บริเวณใหมากขึ้น เพื่อเปนการลดขอผิดพลาดในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได 
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