สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2564
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. ปีงบประมาณ 2565 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เก็บตัวอย่างน้าทะเล
จ้านวน 2 ครั ง ในเดือนธัน วาคม 2564 และเมษายน 2565 พืนที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี และนราธิว าส
จ้านวนทังสิน 31 สถานี (ชายฝั่ง 500 เมตร และห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) เป็นประจ้าทุก 3 เดือน ตรวจวัดคุณภาพน้า
ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิน้าทะเล ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง สารแขวนลอยใน
น้าทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้า ปริมาณสารอาหาร (ไนไตรท์-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทังคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด
2. ปัจจัยที่ท้าการศึกษา : ค่าคุณภาพน้าทังหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้า สารแขวนลอยทังหมด ไนเตรท ฟอสเฟต แอมโมเนีย และแบคทีเรียกลุ่มโค
ลิฟอร์มทังหมด น้าข้อมูลคุณภาพน้า ที่ได้มาค้านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality
Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้า 5 ระดับคือ เสื่อมโทรมมาก (0-25) เสื่อมโทรม (>2550) พอใช้ (>50-80) ดี (>80-90) ดีมาก (>90-100) และติดตามคุณภาพน้าพืนฐานอื่นๆ
3. พืนที่ด้าเนินการ : บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตังแต่จงหวัดสงขลา ถึงจังหวัดนราธิวาส

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างพืนที่อ่าวไทยตอนล่าง ตังแต่จังหวัดสงขลา ถึงจังหวัดนราธิวาส

4 ผลการด้าเนินงาน
ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้าจุดเก็บตัวอย่างห่างฝั่ง 500 เมตร, และ 3 กิโลเมตร ในเดือนธันวาคม 2564
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้าเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เก็บตัวอย่างตะกอนดิน
และปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมในน้าทะเล พืนที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลาถึงชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส
ผลคุณภาพน้าทะเลเบืองต้นที่ตรวจวัดได้ มีค่าพิสัยดังนี
พารามิเตอร์

แนวชายฝั่ง

อ่าวปัตตานี

ความลึก (เมตร)
ความโปร่งแสง (เมตร)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียล)
ความเค็ม (ppt)
ความเป็นกรด-ด่าง
ออกซิเจนละลายน้า
ตะกอนแขวนลอย (mg/l)
ฟอสเฟต (µg/l)
ไนไตรท์ (µg/l)
ไนเตรท (µg/l)
แอมโมเนีย (µg/l)
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (mg/m3)

8.0±3.7 (3.3-15 )
1.1±1.0 (0.2-5.0 )
28.7±1.0 (26.8-30.6)
25.9±3.9(17.7-30.8 )
8.0±0.2 (7.7-8.28)
6.54±0.3 (5.78-7.06)
67.3±81 (7.2-333.8)
10.95±7.0 (2.51-33.23)
5.85±3.8 (0.71-14.52)
29.27±16.2 (1.44-52.72)
15.75±16.8 (0-64.56)
1.41±1.1 (0.25-5.53)

1.6±0.7 (0.8-3.1)
0.8±0.3 (0.5-1.2)
28.5±0.6 (27.4-29.4)
15.7±4.9 (8.2-24.3)
7.79±0.4 (7.0-8.19)
6.1±1.0 (4.31-6.96)
12.95±4.0 (6.6-18.20)
11.31±8.9 (3.93-33.36)
3.38±1.9 (1.98-6.47)
31.26±25 (8.22-98.92)
39.32±57 (3.44-150.8)
3.42±2.1 (1.41-6.87)

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด (MPN/100ml)

2-170

2-2400

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเล มีค่าคุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
(กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์
แหล่งปะการัง ปัจจัยคุณภาพน้าที่มีค่าส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้า คือปริมาณสารอาหาร ได้แก่
ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรท-ไนโตรเจน และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน พืนที่คุณภาพน้าเกินค่ามาตรฐาน ดังนี
พืนที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
บริเวณที่พบปัญหาคุณภาพน้า

พารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 1
ปากระวะ 500 เมตร
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และ ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากแตระ 500 เมตร
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และ ไนเตรท-ไนโตรเจน
สนามชัย 3 กิโลเมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากทะเลสาบสงขลา 500 เมตร ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากทะเลสาบสงขลา 3 กิโลเมตร ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากน้านาทับ 500 เมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากน้านาทับ 3 กิโลเมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
หาดชลาลัย 500 เมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
หาดชลาลัย 3 กิโลเมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากน้าบางนรา 500 เมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน
ปากน้าบางนรา 3 กิโลเมตร
ไนเตรท-ไนโตรเจน

ค่าที่ตรวจวัดได้
(ไมโครกรัมต่อลิตร)
21.20 และ 31.81
33.23 และ 43.52
50.12
36.7
28.76
34.17
37.34
52.72
32.20
35.18
32.08

หมายเหตุ : คุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ 2564) ก้าหนดค่าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไม่เกิน 15 µg/l ไนเตรท-ไนโตรเจน เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไม่เกิน 20 µg/l

พืนที่อ่าวปัตตานี
บริเวณที่พบปัญหาคุณภาพน้า
ปากแม่น้ายะหริ่ง (PTTG_01)
ปากแม่น้ายะหริ่ง (PTTG_02)
ตะโล๊ะสมิแล
(PTTG_03)
กลางอ่าวปัตตานี (PTTG_05)
ปลายแหลมตาชี (PTTG_09)
ปลายแหลมตาชี (PTTG_10)

พารามิเตอร์ที่มีค่าเกินมาตรฐาน
ค่าที่ตรวจวัดได้
คุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 1
(ไมโครกรัมต่อลิตร)
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และ ไนเตรท-ไนโตรเจน 18.90 และ 48.66
ไนเตรท-ไนโตรเจน
24.24
ไนเตรท-ไนโตรเจน
36.12
ไนเตรท-ไนโตรเจน
32.30
ไนเตรท-ไนโตรเจน
22.32
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรท-ไนโตรเจน และ 33.36 ,98.92 และ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
150.75

หมายเหตุ : คุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมควบคุมมลพิษ 2564) ก้าหนดค่าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไม่เกิน 15 µg/l ไนเตรท-ไนโตรเจน เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไม่เกิน 20 µg/l และแอมโมเนียไนโตรเจน เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดไม่เกิน 100 µg/l

จังหวัด สงขลา : จากการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ งพืนที่จังหวัดสงขลา
จ้านวน 12 สถานี ได้แก่ ปากระวะ ห่ างฝั่ง 500 เมตร ปากระวะห่างฝั่ ง 3 กม. ปากแตะ ห่างฝั่ ง 500 เมตร
ปากแตระห่างฝั่ง 3 กม. บ้านสนามชัย ห่างฝั่ง 500 เมตร บ้านสนามชัยห่างฝั่ง 3 กม. ปากทะเลสาบสงขลา ห่างฝั่ง
500 เมตร ปากทะเลสาบฯห่างฝั่ง 3 กม. ปากน้านาทับ ห่างฝั่ง 500 เมตร ปากน้านาทับห่างฝั่ง 3 กม. ปากน้าเทพา
ห่างฝั่ง 500 เมตร ปากน้าเทพา ห่างฝั่ง 3 กม. คุณภาพน้าทะเลเมื่อพิจารณาจากค่า MWQI ในแต่ละเกณฑ์ ในเดือน
ธันวาคม 2564 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเลจังหวัด สงขลา คุณภาพน้าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 8 ดี ร้อยละ
58 และพอใช้ ร้อยละ 33
จังหวัดปัตตานี : จากการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งพืนที่จังหวัดปัตตานี
จ้านวน 17 สถานี ได้แก่ พืนที่รอบอ่าวปัตตานี ทะเลเมื่อพิจารณาจากค่า MWQI ในแต่ละเกณฑ์ ในเดือนธันวาคม
2564 พบว่าคุณภาพน้าพืนที่แนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 17 และดี ร้อยละ 83
และพืนที่ในอ่าวปัตตานี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 36 ดี ร้อยละ 27 และพอใช้ ร้อยละ 36
จังหวัดนราธิวาส : จากการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งพืนที่จังหวัดนราธิวาส
จ้านวน 2 สถานี ได้แก่ ปากแม่น้าบางนรา 500 ห่างฝั่งเมตร ปากแม่น้าบางนรา ห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร
คุณภาพน้าทะเลเมื่อพิจารณาจากค่า MWQI ในแต่ละเกณฑ์ ในเดือนธันวาคม 2564 สถานการณ์คุณภาพน้าทะเล
จังหวัดนราธิว าส มีคุณภาพน้าเฉลี่ย อยู่ ในเกณฑ์ ดี ร้อยละ 100 จากสภาพพืนที่ส่ วนใหญ่ ยัง คงสภาพธรรมชาติ
คุณภาพน้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี

ภาพการปฏิบัติงาน

