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บทคัดยอ่ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีส าหรับพิพิธภัณฑ์   
สัตว์น้ าราชมงคลตรัง โดยจะศึกษาวิจัยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง 
(Trang aquarium) เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563 กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าส าหรับบ่อ
พักน้ าเค็ม พบว่า อุณหภูมิน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 28.86 - 29.71 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
น้ าอยู่ระหว่างที่ 7.43 – 8.04 ค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.11-32.56 ppt. ซึ่งยังมีเดือน
มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม ที่ยังมีค่าความเค็มที่ไม่อยู่ในช่วงค่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานของคุณภาพน้ าที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้ าในเฉลี่ย อยู่ในช่วง 5.46 – 6.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โรงพักฟ้ืนและบ่อเต่า พบว่า อุณหภูมิของน้ า
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  27.21 – 29.27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ าโรงพักฟ้ืนเฉลี่ยอยู่
ในช่วง  27.26 – 29.75 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิของน้ าบ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  28.26 – 31.40         
องศาเซลเซียส   ความเป็นกรด – ด่างของพ้ืนที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.34 – 8.13    
ความเป็นกรด – ด่างของพ้ืนที่โรงพักฟ้ืนมีค่าอยู่ระหว่าง 7.36 – 8.24 และความเป็นกรด – ด่างของ
พ้ืนที่บ่อเต่ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.13 – 8.18  ค่าความเค็มของน้ าส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
22.65 – 33.18 ppt.  ซึ่งในส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ายังมีบางเดือนที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายนที่ยังมีค่าความเค็มสูงกว่าค่าปกติ ในส่วนโรงพักฟ้ืนยังมีบางเดือนที่มีค่า
เกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน 
ในส่วนบ่อเต่ายังมีบางเดือนที่มีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
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กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อยู่ในช่วง 5.51 – 6.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ย
ส าหรับพ้ืนที่โรงพักฟ้ืน อยู่ในช่วง 5.37 – 6.54 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าใน
เฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่า อยู่ในช่วง 6.07 – 8.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าจากบ่อน้ าทิ้ง พบว่า อุณหภูมิของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

27.96 – 29.27 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ค่าความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 8.13 – 8.42 ค่าความเค็มของน้ า
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.72 – 10.65 ppt. ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62 – 5.22 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดสูงสุดจะมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ 
เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม มีค่าเท่ากับ 4.13 ± 1.17 - 3.62 ± 0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มีค่าเท่ากับ 4.29 ± 0.92 - 4.62 ± 0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดสูงสุดจะมีค่ามาตรฐาน ≥ 5 ที่มีความเหมาะสมในการด ารงชีวิตของ
สัตว์น้ าชายฝั่ง ค่าแอมโมเนียมีค่าเท่ากับ 0.01 ± 0.01 - 0.01 ± 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อ
ทดสอบด้วยชุดทดสอบไนไตรท์พบว่าค่าที่ได้เป็น 0.02 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า COD มีค่า
เท่ากับ 10.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ COD ในบ่อน้ าทิ้ง
ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าพบว่า ทุกจุดส ารวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งในทางน้ าชลประทาน 
เพราะมีค่าไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชและจัดเป็นน้ าที่ได้เกณฑ์ 
มาตรฐาน น้ าผิวดิน และมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพน้ า
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
ค้าส้าคัญ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง นักท่องเที่ยว 
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บทน้า 

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่
ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สร้างความการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources 
and Environment Institute”  โดยยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ราชมงคลตรังที่เป็นส่วนงานหนึ่งของ
สถาบันฯ ที่เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อ
ประมาณปี 2544 พร้อมต้อนรับให้ทุกคนมาสัมผัสและใกล้ชิดกับสัตว์น้ านานาชนิดแบบไม่ต้องนั่งเรือ
ไปในทะเล ก็สามารถมองเห็นสัตว์น้ าในระยะประชั้นชิดได้ มีสัตว์น้ าทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดง
ภายในตู้ขนาดใหญ่กว่า 60 ตู้ ที่มีสัตว์น้ ามากกว่า 250 ชนิด เช่น ปลาช่อนอเมซอน ปลาอโรวาน่า 
ม้าน้ า ปลาพาคู ปลาเสือพ่นน้ า ปลากระโห้ ฯลฯ ซึ่งสัตว์น้ าเหล่านี้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการเฝ้าระวังทั้งในส่วนของสิ่งแวดล้อมการจัดตู้และระบบน้ าต่างๆ รวมถึงอาหาร และคุณภาพ
ของน้ าที่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องดูแล 

 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจึงเป็นส่วนงานหนึ่งที่จะต้องท าการตรวจ   
คุณภาพน้ า เพ่ือเฝ้าระวังเกี่ยวกับคุณภาพน้ าของสัตว์น้ าต่างๆ ให้กับส่วนงานของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 
โรงพักฟ้ืน และบ่อเต่า ได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งทางห้องปฏิบัติการจะวิเคราะห์โดยใช้เครื่องแบบ
ภาคสนาม โดยจะตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด -ด่าง 
ออกซิเจนละลายน้ า ความเค็ม แอมโมเนียและไนไตรท์ เป็นต้น ซึ่งจะตรวจวัดสัปดาห์ละ 2 วัน เป็น
วันจันทร์กับวันพุธเป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และในแต่
ละครั้งจะส่งผลรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกครั้ง เพ่ือจะได้เปรียบเทียบค่าคุณภาพน้ าให้มี
ความเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ า และสัตว์น้ าดังกล่าวได้มีชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้นานๆตราบ
เท่าชีวิตของสัตว์น้ าที่อยู่ได้ 

 รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ที่มีผู้รวบรวม
ได้แก่ นายสุรินทร บุญรอด ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนายธานี สังฆะวัง ต าแหน่งนักวิชาการ   
สัตวบาลที่จะต้องท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทุกๆครั้ง และท าการรวบรวม เพื่อส่งเป็นรายงานประจ าปี
ให้กับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับปี 2563 และปีต่อๆไป 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 

1. วิธีการด้าเนินงาน 
1.1 ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพน้ าของคุณภาพน้ าในแต่ละบ่อโดยวางแผนการ

ตรวจคุณภาพน้ าภาคสนามสัปดาห์ละ 2 ครั้ง น ามาหาค่าเฉลี่ยในรอบเดือน และหาค่าเฉลี่ยในรอบปี 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 
1.3  มีจุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทั้งหมด 5 จุดดังนี้ 

1.3.1 บ่อพักน้ าเค็ม   
1.3.2 สถานแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า   
1.3.3 โรงพักฟ้ืน   
1.3.4 บ่อเต่า    
1.3.5 บ่อน้ าท้ิง  

1.4 น าค่าดัชนีคุณภาพน้ าที่ได้จากผลการส ารวจในภาคสนาม และจากการวิเคราะห์ใน 
ห้องปฏิบัติการ น ามาประเมินคุณภาพน้ าผิวดิน และเกณฑ์คุณภาพน้ า ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า 
ซึ่ง เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าทั้ง 3 ด้าน คือ ทาง
กายภาพ  ทางเคมี และทางชีวภาพเพ่ือจัดท าวิจัย 

 
 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพน ้า 

 อุณหภูมิ (ºC)    

 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 

 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (DO) 

 ความเค็ม (ppt) 

 ไนไตรท์ (NO2-N) 

 แอมโมเนีย (NH3-N) 

 COD 

ป ร ะ ม ว ล ข้ อ มู ล เ ชิ ง
พ ร ร ณ น า ต า ม ช่ ว ง
ระยะเวลาต่างๆคือ ทุกๆ 
สัปดาห์และทุกๆ เดือน 
โดยหาค่า ต่ าสุด ค่าสูงสุด 
และค่าเฉลี่ย โดยวิธี เลข
คณิตArithmetic (Mean) 
สร้างกราฟเพ่ือน าเสนอ
ภาพรวม 



 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 สถาบันทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 179 หมู ่3 ต าบล ไม้ฝาด อ าเภอ สิเกา จังหวดั ตรัง 92150 

 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ลักษณะเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้าเนินงานในภาคสนาม 
  3.1.1 เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ าหลายตัวแปร 

 3.1.2 ชุดทดสอบแอมโมเนีย 
 3.1.3 ชุดทดสอบไนไตรท์ 
 3.1.4 ชุดทดสอบ COD 
 3.1.5 ชุดทดสอบความกระด้างน้ า (Hardness) 

 3.2 วิธีสร้างเครื่องมือ 
  การสร้างเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักเกณฑ์ ลักษณะการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากต ารา เอกสาร และ
งานวิจัย 
   2) น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
   3) น าเครื่องมือมาท าการทดลองและตรวจวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านสถิต ิ
   4) น าข้อมูลที่ได้จากการการวิเคราะห์ด้วยสถิติมาท าการประมวลผลและแปรผล 
 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
  

5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างภาคสนามมาท าการหาค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุดของ
ข้อมูล เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าของกรมประมงและอ่ืนๆ  
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6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 สถิติพ้ืนฐาน (โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Excel และSPSS FOR WINDOW ) 
   (1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   (2) ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) 

                              
x

x
N


  

        เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
    x   แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    N      แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   (3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

    
 

2

. .
x x

S D
N





 

         เมื่อ   . .S D  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 x   แทน คะแนนระดับการประเมิน 
                  x   แทน ค่าเฉลี่ย  
                N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการตรวจคุณภาพน ้าส้าหรับบ่อพักน ้าเค็ม  
พบว่า จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ าจากจุดบ่อพักน้ า บริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราช

มงคลตรัง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า
อุณหภูมิน้ าของบ่อพักน้ าเค็มเฉลี่ยอยู่ในช่วง 28.86 - 29.71 องศาเซลเซียส การตรวจวัดค่าความเป็น
กรด-ด่างของน้ าจากจุดบ่อพักน้ า ปรากฏว่าความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ระหว่างที่ 7.43 – 8.04  การ
ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.11-32.56 ppt. ซึ่งยังมีเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ
ตุลาคม ที่ยังมีค่าความเค็มที่ไม่อยู่ในช่วงค่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าที่มี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ย อยู่ในช่วง 5.46 – 
6.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 

2. ผลการตรวจคุณภาพน ้าจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า โรงพักฟื้นและบ่อเต่า 
 พบว่า จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ าจากจุดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โรงพักฟ้ืนและบ่อเต่า 

เป็นระยะเวลา 12  เดือน ซึ่งประกอบด้วยเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า
อุณหภูมิของน้ าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  27.21 – 29.27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ า
โรงพักฟ้ืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง  27.26 – 29.75 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิของน้ าบ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  
28.26 – 31.40  องศาเซลเซียส     

ความเป็นกรด – ด่างของพื้นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.34 – 8.13 ความเป็นกรด 
– ด่างของพ้ืนที่โรงพักฟ้ืนมีค่าอยู่ระหว่าง 7.36 – 8.24 และความเป็นกรด – ด่างของพ้ืนที่บ่อเต่ามี
ค่าอยู่ระหว่าง 7.13 – 8.18 ซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ค่าความเค็มของน้ าส าหรับ
พ้ืนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 33.02 – 35.59 ppt. ค่าความเค็มของน้ าส าหรับพ้ืนที่โรงพัก
ฟ้ืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.58 – 37.97 ppt.  

และค่าความเค็มของน้ าส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 22.65 – 33.18 ppt.  ซึ่งในส่วน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ายังมีบางเดือนที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่เดือนพฤษภาคม และมิถุนายนที่ยังมี
ค่าความเค็มสูงกว่าค่าปกติ ในส่วนโรงพักฟ้ืนยังมีบางเดือนที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือน
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน ในส่วนบ่อเต่ายังมีบางเดือนที่มีค่า
ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม และ 
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ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อยู่ในช่วง 5.51 – 6.23 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพื้นที่โรงพักฟ้ืน อยู่ในช่วง 5.37 – 6.54 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่า อยู่ในช่วง 6.07 – 
8.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

ค่าแอมโมเนียส าหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าอยู่ในช่วง 0.00 - 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร โรงพักฟ้ืนมี
ค่าอยู่ในช่วง 0.00 - 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และบ่อเต่ามีค่าอยู่ในช่วง  0.00 - 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และค่าไนไตรท์ส าหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ามีอยู่ในช่วง  0.01 - 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  โรงพักฟ้ืนมีค่า
อยู่ในช่วง0.01 - 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  และบ่อเต่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.01 - 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  
( x = 4.93) รองลงมาความพึงพอใจต่อลวดลายการปั้นร้อยละ 97.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
( x = 4.88) และน้อยที่สุดความพึงพอใจต่อรูปทรงและสีสัน ร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจ    
มากที่สุด ( x = 4.63) ซึ่งภาพรวมต่อคุณลักษณะชิ้นงานด้านรูปลักษณ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 95.88 ( x = 4.79)  ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจคุณภาพน้ าแต่ละพารามิเตอร์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โรงพักฟื้นและบ่อเต่า 
 

เดือน/ ป ี
2563 

พารามิเตอร์ 

 
 ๐C PPT 

pH DO 
 

แอมโมเนีย 
(NH3) 

ไนไตรท ์
(NO2) 

พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า พพิิธภณัฑ ์ โรงพกัฟื้น บ่อเต่า 

มกราคม 27.37 ± 0.52 27.93± 0.68 29.00 ±0.26 33.83±2.52 35.34±0.92* 31.53±0.38 8.13±0.51 8.12±0.36 8.18±0.47 5.51±0.92 5.37±1.02 6.89±1.97 0.01±0.01 0.01±0.02 0.01±0.02 0.05±0.04 0.05±0.04 0.05±0.04 

กุมภาพันธ์ 27.46 ± 0.79 28.12 ± 1.24 28.54 ± 0.95 33.02±2.20 34.83±2.41 31.73±0.64 7.60±0.41 7.78±0.58 7.14±0.59 5.75±0.78 6.01±0.69 6.23±0.17 0.01±0.002 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±0.002 0.01±5.20 0.01±0.00 

มีนาคม 28.94 ± 0.29 29.70 ± 0.80 31.40 ± 3.91 34.58±1.37 37.97±1.97* 30.89±4.33 7.34±0.21 7.63±0.34 7.13±0.76 5.79±0.62 5.84±0.96 7.47±1.86 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±1.81 0.01±5.30 0.02±0.04 

เมษายน 29.27 ± 0.29 29.75 ± 0.75 30.85 ± 0.93 34.58±1.36 37.69±1.99* 33.18±0.37 7.54±0.41 7.70±0.52 7.45±0.85 6.00±0.98 5.87±0.92 6.13±0.60 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±6.98 0.01±5.30 0.01±0.00 

พฤษภาคม 28.89 ± 0.73 28.87 ± 1.47 30.62 ± 0.74 35.30±2.08* 35.44±3.37* 29.82±2.64 7.75±0.32 7.65±0.44 7.25±0.72 5.85±1.00 5.99±1.01 6.87±1.50 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±5.25 0.01±1.80 0.01±0.00 

มิถุนายน 28.42 ± 1.63 28.55 ± 0.36 30.37 ± 0.38 35.59±4.55* 35.21±4.65* 28.15±0.10* 7.69±1.28 7.36±0.71 7.46±0.49 5.92±2.20 5.72±0.64 6.07±0.81 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±3.00 0.01±1.80 0.01±0.00 

กรกฎาคม 28.22 ± 0.77 27.99 ± 0.52 29.92 ± 0.33 34.23±1.94 34.42±4.73 25.91±0.45* 7.75±0.22 7.70±0.13 7.24±0.21 5.92±0.79 5.69±1.09 6.82±0.70 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±6.97 0.01±1.80 0.01±0.00 

สิงหาคม 28.78 ± 1.16 28.74 ± 0.16 30.37 ± 0.50 34.30±3.24 33.12±3.73 26.23±0.19* 7.69±0.31 7.96±0.58 7.93±0.82 5.89±0.88 6.11±1.43 6.84±1.19 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±6.97 0.01±1.80 0.01±0.00 

กันยายน 28.73 ± 0.75 27.84 ± 0.50 30.27 ± 1.00 34.43±2.89 33.28±3.96 26.52±0.56* 7.83±0.33 7.96±0.65 8.06±0.91 6.22±0.79 5.83±0.60 6.94±1.81 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±5.24 0.01±1.80 0.01±0.00 

ตุลาคม 27.57 ± 0.83 27.78 ± 0.96 28.66 ± 0.72 34.02±3.38 33.90±4.14 22.65±1.39* 7.87±0.15 7.81±0.30 7.96±0.33 6.06±0.96 6.35±1.41 8.54±1.50 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.01±6.97 0.01±0.00 0.01±0.00 

พฤศจิกายน 27.70 ± 0.66 27.26 ± 0.38 29.26 ± 0.45 34.15±3.05 27.58±0.89* 24.63±1.11* 7.84±0.23 8.24±0.53 7.69±0.29 6.05±1.01 6.10±0.44 6.45±1.85 0.01±0.001 0.01±0.00 0.01±0.00 0.02±0.001 0.02±0.00 0.02±0.00 

ธันวาคม 27.21 ± 0.77 27.48 ± 1.17 28.26 ± 0.47 34.61±3.26 32.44±4.86 27.12±0.36* 7.78±0.30 7.81±0.29 8.04±0.17 6.23±1.06 6.54±1.08 7.35±1.40 0.02±0.04 0.02±0.03 0.01±0.00 0.04±0.05 0.02±3.60 0.02±0.00 

เกณฑค์ณุภาพน ้า 25 -32 29 - 35 6.5 – 9.0 ≥ 5 ≤0.02 ≤0.1 

หมายเหตุ * ไม่อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสมของการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าทะเลชายฝั่ง
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3. ผลการตรวจคุณภาพน ้าจากบ่อน ้าทิ ง 
จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ าจากจุดบ่อน้ าทิ้ง บริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง 

เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งประกอบด้วยเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า
อุณหภูมิของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.96 – 29.27 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พบว่าค่าอุณหภูมิเกณฑ์ก าหนดสูงสุดเท่ากับ 
40 องศาเซลเซียส (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547)  

ส่วนค่าความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 8.13 – 8.42 ซึ่งมีค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างเกณฑ์
ก าหนดสูงสุดเท่ากับ 6.5-9.0 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547) 

ค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.72 – 10.65 ppt. เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
เกณฑ์ก าหนดสูงสุดจะมีค่าสูงกว่าความเค็มแหล่งรองรับน้ าทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50  ppt ซึ่ง
พบปลานิลที่อยู่ในบ่อน้ าทิ้งเป็นจ านวนมาก โดยปลานิลสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มที่ไม่สูง
มากนะ 

ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62 – 5.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดสูงสุดจะมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 
มีค่าเท่ากับ 4.13 ± 1.17 - 3.62 ± 0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มีค่า
เท่ากับ 4.29 ± 0.92 - 4.62 ± 0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
ก าหนดสูงสุดจะมีค่ามาตรฐาน     ≥ 5 ที่มีความเหมาะสมในการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าชายฝั่ง 

ค่าแอมโมเนียมีค่าเท่ากับ 0.01 ± 0.01 - 0.01 ± 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อทดสอบ
ด้วยชุดทดสอบไนไตรท์พบว่าค่าที่ได้เป็น 0.02 ± 0.00มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พบว่าค่าแอมโมเนียเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดสูงสุดไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนไนไตรท์มีค่าเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2547) 

ค่า COD มีค่าเท่ากับ 10.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 
COD ในบ่อน้ าทิ้งภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าพบว่า ทุกจุดส ารวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง
ในทางน้ าชลประทาน เพราะมีค่าไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชและ
จัดเป็นน้ าที่ได้เกณฑ์ มาตรฐาน น้ าผิวดิน และมาตรฐานน้ าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม และพ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพน้ าสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังตารางที่ 2 



 

 
 

ตารางท่ี 2  ผลการตรวจคุณภาพน้ าจากบ่อน้ าทิ้ง 
 

เดือน/ปี 2563 
พารามิเตอร์ 

อุณหภูมิ 
(๐C) 

ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 

ความเค็ม 
(PPT) 

ปริมาณออกซิเจนละลาย 
(DO) 

แอมโมเนีย 
(NH3) 

ไนไตรท ์
(NO2) 

คุณภาพน ้า 
(COD) 

มกราคม 28.49 ± 1.16 8.28 ± 1.47 10.65 ± 12.91 4.13 ± 1.17* 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
กุมภาพันธ์ 28.85 ± 0.62 8.13 ± 0.43 6.03 ± 6.91 4.40 ± 0.70* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
มีนาคม 29.20 ± 0.69 8.21 ± 0.38 7.77 ± 3.00 4.74 ± 0.76* 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
เมษายน 28.29 ± 0.44 8.15 ± 0.44 4.15 ± 0.79 4.35 ± 0.53* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
พฤษภาคม 28.53 ± 1.08 8.20 ± 0.37 7.25 ± 3.24 4.21 ± 0.50* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
มิถุนายน 29.27 ± 2.08 8.31 ± 0.47 8.73 ± 13.40 4.49 ± 1.74* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
กรกฎาคม 28.03 ± 0.73 8.42 ± 0.14 4.50 ± 0.39 4.41 ± 0.78* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
สิงหาคม 27.96 ± 0.83 8.41 ± 0.37 9.02 ± 13.28 3.62 ± 0.65* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
กันยายน 29.16 ± 2.01 8.27 ± 0.45 4.65 ± 0.56 5.22 ± 1.23 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
ตุลาคม 28.12 ± 1.03 8.35 ± 0.56 3.97 ± 1.34 4.29 ± 0.92* 0.01 ± 0.005 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
พฤศจิกายน 28.47 ± 0.67 8.20 ± 0.34 3.72 ± 0.67 4.41 ± 0.67* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
ธันวาคม 28.18 ± 0.66 8.21 ± 0.42 5.78 ± 2.64 4.62 ± 0.82* 0.01 ± 0.004 0.02 ± 0.00 10.00 ± 0.00 
เกณฑ์คุณภาพน ้า 25-32 6.5-9.0 < ร้อยละ 50 ≥ 5 ไม่เกิน 1.1 ไม่เกิน 4.0 ไม่เกิน 100 
หมายเหตุ * ไม่อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสม
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วิจารณ์ผล 

 จากรายงานการวิจัยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง (Trang 
aquarium) เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563 ได้ศึกษาเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่มีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตของสัตว์น้ าและสิ่ งแวดล้อม ทั้งทางด้านอุณหภูมิ ความเป็นกรด – ด่าง ความเค็ม 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า แอมโมเนีย ไนไตรท์ และค่า COD                                       

ผลการตรวจคุณภาพน ้าจากบ่อพักน ้าเค็ม   

สอดคล้องกับงานวิจัยของไมตรีและจารุวรรณ  (2528) กล่าวว่า อุณหภูมิของน้ าจะ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของอากาศ ฤดูกาล ความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ และความขุ่นหรือ
สารแขวนลอยที่มีปริมาณมากจะดูดซับความร้อนที่ผิวน้ าท าให้อุณหภูมิของน้ าสูงกว่าปกติ 

สิริ (2528) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้ าขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซที่
ละลายในน้ า เช่น CO2 H2S NH3 นอกจากนี้ ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กล่าวว่าความเค็มของน้ าที่
สูงขึ้นจะท าให้ pH ของน้ าสูงขึ้นด้วย 

คณิต (2537) กล่าวว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งควรมี
ความเค็มอยู่ในช่วง 29-35 ppt. ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงความเค็มของ
น้ า บริเวณชายฝั่งทะเลจะแปรปรวนตามปริมาณน้ าจืดและปริมาณฝนตก 

ประเทือง (2534) กล่าวว่า เนื่องจากโดยทั่วไปสัตว์น้ าไม่สามารถทนอยู่ในน้ าที่มีปริมาณ
ออกซิเจนต่ ากว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือต่ ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ในน้ า 

ดังกล่าวจะต้องไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูง นอกจากนี้ แหล่งที่มาของออกซิเจนที่ละลายใน
น้ าได้มาจากการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างอากาศและน้ าโดยตรง ได้แก่ การที่ลมพัดผ่าน
ผิวหน้าน้ าและช่วงเวลาที่ได้รับการแลกเปลี่ยน 

ผลการตรวจคุณภาพน ้าจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า  โรงพักฟื้นและบ่อเต่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทือง (2534) กล่าวว่า สัตว์น้ าในเขตร้อนต้องการอุณหภูมิอยู่

ระหว่าง 25 - 32 องศาเซลเซียส ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กลา่วว่า อุณหภูมิของน้ าจะเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิของอากาศ ฤดูกาล ความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ และความขุ่นหรือสารแขวนลอยที่
มีปริมาณมากจะดูดซับความร้อนที่ผิวน้ าท าให้อุณหภูมิของน้ าสูงกว่าปกต ิ
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สิริ (2528) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างในแหล่งน้ าขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซที่
ละลายในน้ า เช่น CO2 H2S NH3 นอกจากนี้ ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กล่าวว่าความเค็มของน้ าที่
สูงขึ้นจะท าให้ pH ของน้ าสูงขึ้นด้วย 

คณิต (2537) กล่าวว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งควรมี
ความเค็มอยู่ในช่วง 29 - 35 ppt.    ไมตรีและจารุวรรณ (2528) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ของน้ า บริเวณชายฝั่งทะเลจะแปรปรวนตามปริมาณน้ าจืดและปริมาณฝนตก 

ประเทือง (2534) กล่าวว่า เนื่องจากโดยทั่วไปสัตว์น้ าไม่สามารถทนอยู่ในน้ าที่มีปริมาณ
ออกซิเจนต่ ากว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือต่ ากว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ในน้ า 
ดังกล่าวจะต้องไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูง นอกจากนี้ แหล่งที่มาของออกซิเจนที่ละลายใน
น้ าได้มาจากการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนระหว่างอากาศและน้ าโดยตรง ได้แก่ การที่ลมพัดผ่าน
ผิวหน้าน้ าและช่วงเวลาที่ได้รับการแลกเปลี่ยน 

ซึ่งในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าแอมโมเนียได้จากการขับถ่ายของสัตว์น้ าเป็นหลัก Ip et al. (2001) 
รายงานว่า การขับถ่ายของสารประกอบไนโตรเจนส่วนใหญ่ประมาณร้อย 90 เกิดขึ้นโดยผ่านทาง
เหงือกในรูปของแอมโมเนียไม่แตกตัว (NH3)  ซึ่งปริมาณแอมโมเนียไม่แตกตัวที่ถูกขับถ่ายออกมานั้น
มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5-3 ของปริมาณอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน (Lawson, 1995; 
Hargreaves, 1998) แอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ ายังได้จากสิ่งขับถ่ายที่เป็นของแข็งซึ่งส่วนใหญ่จะ
ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วโดยแบคทีเรีย (Hargreaves, 1998) แอมโมเนียอาจมาจากอาหารเหลือ
ตกค้าง Funge-Smith and Briggs (1998) พบ ว่า สารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งร้อยละ 40-60 เกิดจาก
อาหารกุ้ง เมื่อสารอินทรีย์เหล่านี้ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียจะได้แอมโมเนียกลับคืนสู่มวลน้ า 
นอกจากนั้นน้ าที่ ใช้ เลี้ยงสัตว์น้ าก็มีแอมโมเนียปนเปื้อนอยู่ เช่นกันแต่มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอมโมเนียที่ได้จากการขับถ่ายของสัตว์น้ าหรืออาหารเหลือตกค้าง 
ผลการตรวจคุณภาพน ้าจากบ่อน ้าทิ ง 

 สอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (2547) เกี่ยวกับมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ดัชนีคุณภาพน้ าของความเป็นกรดและด่าง 
(pH) มีค่ามาตรฐานเท่ากับ 6.5-9.0 โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ า (pH Meter) ตาม
วิธีหาค่าแบบวิธีอิเล็กโตรเมตริก (Electrometric) ค่าแอมโมเนียมีค่ามาตรฐานเท่ากับไม่เกิน 1.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้วิธีโมดิไฟด์ ไอโดฟินอล บลู (Modified Idophenol Blue) ค่าความเค็มจะมีค่าสูง
กว่าความเค็มแหล่งรองรับน้ าทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 ใช้เครื่องวัดความเค็มของน้ าที่ใช้
หลักการหาค่าแบบอิเล็กโตรเมตริกคอนดักติวิตี้  (Electrometric Conductivity) หรือแบบเดนซิตี้ 
(Density) 
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สรุปผลการวิจัย 
   

การศึกษาวิจัยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าตรัง (Trang 
aquarium) เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2563  ได้ศึกษากรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าส าหรับบ่อ
พักน้ าเค็ม พบว่า จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิของน้ าจากจุดบ่อพักน้ า บริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราช
มงคลตรัง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า
อุณหภูมิน้ าของบ่อพักน้ าเค็มเฉลี่ยอยู่ในช่วง 28.86 - 29.71 องศาเซลเซียส การตรวจวัดค่าความเป็น
กรด-ด่างของน้ าจากจุดบ่อพักน้ า ปรากฏว่าความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ระหว่างที่ 7.43 – 8.04  การ
ตรวจวัดค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.11-32.56 ppt. ซึ่งยังมีเดือนมิถุนายน สิงหาคม และ
ตุลาคม ที่ยังมีค่าความเค็มที่ไม่อยู่ในช่วงค่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของคุณภาพน้ าที่มี
ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ย อยู่ในช่วง 5.46 – 
6.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าจาก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า โรงพักฟ้ืนและบ่อเต่า พบว่า อุณหภูมิของน้ าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  
27.21 – 29.27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของน้ าโรงพักฟ้ืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง  27.26 – 29.75 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิของน้ าบ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  28.26 – 31.40  องศาเซลเซียส  ความเป็นกรด 
– ด่างของพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.34 – 8.13 ความเป็นกรด – ด่างของพ้ืนที่โรงพัก
ฟ้ืนมีค่าอยู่ระหว่าง 7.36 – 8.24 และความเป็นกรด – ด่างของพ้ืนที่บ่อเต่ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.13 – 
8.18  ค่าความเค็มของน้ าส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่าเฉลี่ยอยู่ ในช่วง 22.65 – 33.18 ppt.  ซึ่งในส่วน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ายังมีบางเดือนที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่เดือนพฤษภาคม และมิถุนายนที่ยังมี
ค่าความเค็มสูงกว่าค่าปกติ ในส่วนโรงพักฟ้ืนยังมีบางเดือนที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือน
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน ในส่วนบ่อเต่ายังมีบางเดือนที่มีค่า
ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อยู่ในช่วง 5.51 – 6.23 
มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่โรงพักฟ้ืน อยู่ในช่วง 5.37 – 6.54 
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าในเฉลี่ยส าหรับพ้ืนที่บ่อเต่า อยู่ในช่วง 6.07 – 
8.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กรณีผลการตรวจคุณภาพน้ าจาก
บ่อน้ าทิ้ง พบว่า อุณหภูมิของน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.96 – 29.27 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่าปกติเมื่อ
เปรียบเทียบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  ค่าความเป็นกรด – 
ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 8.13 – 8.42 ค่าความเค็มของน้ าเฉลี่ยอยู่ ในช่วง 3.72 – 10.65 ppt. ค่า
ออกซิเจนที่ละลายในน้ าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62 – 5.22 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
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มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนดสูงสุดจะมีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ได้แก่ เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม มีค่า
เท่ากับ 4.13 ± 1.17 - 3.62 ± 0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม มีค่าเท่ากับ 
4.29 ± 0.92 - 4.62 ± 0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด
สูงสุดจะมีค่ามาตรฐาน  ≥ 5 ที่มีความเหมาะสมในการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าชายฝั่ง ค่าแอมโมเนียมีค่า
เท่ากับ 0.01 ± 0.01 - 0.01 ± 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อทดสอบด้วยชุดทดสอบไนไตรท์พบว่า
ค่าที่ได้เป็น 0.02 ± 0.00มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า COD มีค่าเท่ากับ 10.00 ± 0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณ COD ในบ่อน้ าทิ้งภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าพบว่า ทุกจุดส ารวจ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งในทางน้ าชลประทาน เพราะมีค่าไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
สามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชและจัดเป็นน้ าที่ได้เกณฑ์ มาตรฐาน น้ าผิวดิน และมาตรฐานน้ าทิ้ง
โรงงานอุตสาหกรรม และพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพน้ าสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
  1.1 ควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าจากหาดราชมงคลที่มีการน าน้ าเข้ามาใช้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์น้ า 
  1.2 ควรศึกษาลักษณะของเครื่องมือ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ าให้
มีความแม่นย าและเที่ยงตรง  
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ค าแนะน าและ
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