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คุณภาพสิ งแวดล้ อม และแนวโน้ มผลกระทบทีจะเกิดขึน/
ต่ อพืน/ ทีชายฝังทะเลบริเวณปากแม่ นํา/ แม่ กลอง
Environmental Qualities and Potential Impacts on
Coastal Areas of Maeklong River’s Mouth
นายชั ยพฤกษ์ วงศ์ สุวรรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

บทคัดย่ อ
การศึ กษาคุ ณภาพสิ ง แวดล้อมบริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ํา แม่กลอง ในบริ เวณปากแม่น. ําแม่กลอง
ฝังตะวันตก ฝังตะวันออก และปากแม่น. าํ แม่กลองตอนใน ซึ งทําการศึกษาในช่วงฤดูมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(ฤดูแล้ง) และในฤดูมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ (ฤดูฝน) พบว่าคุณภาพนํ.าทะเลชายฝังทีศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ มาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ ในประเภทที 4 คุณภาพนํ.าทะเลเพือการเพาะเลี.ยงชายฝัง คุณภาพนํ.าทะเลชายฝังปากแม่น. าํ
แม่กลองในพื.นทีศึกษานี. มี ปริ มาณออกซิ เจนละลาย ในฤดูแล้งมีค่าระหว่าง 3.84-7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูฝน
มีค่าระหว่าง 4.4-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ในฤดูแล้งมีค่าระหว่าง 1.07-4.93
มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูฝนมีค่าระหว่าง 0.52-1.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ ไนเตรทและไนไตรท์-ไนโตรเจน ใน
ฤดู แ ล้ง มี ค่ าระหว่าง 0.65-3.27 มิ ล ลิ ก รั มต่ อลิ ตร ในฤดู ฝนมี ค่า ระหว่าง 0.83-1.71 มิ ล ลิ กรั มต่ อลิ ตร ปริ มาณ
ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ในฤดูแล้งมีค่าระหว่าง 0.07-0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ในฤดูฝนมีค่าระหว่าง 0.05-0.09 มิลลิกรัม
ต่อลิตร องค์ประกอบอนุภาคตะกอนดินในฤดูแล้งมีโคลนซึ งเป็ นองค์ประกอบระหว่างร้อยละ 1.64-10.07 ในฤดู
ฝนมีโคลนเป็ นองค์ประกอบระหว่างร้อยละ 2.22-9.14 ปริ มาณอินทรี ยสารในตะกอนดิน ในฤดูแล้งมีค่าระหว่าง
ร้อยละ 1.30-6.85 ของปริ มาณตะกอนดิน และในฤดูฝนมีค่าระหว่างร้อยละ 1.43-7.05 ของปริ มาณตะกอนดิน ส่วน
การศึ กษาข้อมูลทุติยภูมิพบว่า ในปี พ.ศ. 2551 อัตราการเปลียนแปลงจํานวนประชากรเฉลียต่อปี ต่อประชากร
1,000 คน ในพื.นทีปากแม่น. าํ แม่กลองตอนใน คือลดลง 10 คน ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันตกเพิมขึ.น
1 คน และฝังตะวันออกเพิมขึ.น 4 คน อัตราการเปลียนแปลงจํานวนบ้านเรื อนเฉลียต่อปี ต่อบ้านเรื อน 1,000 หลังคา
เรื อน ในพื.นที ปากแม่น. าํ แม่กลองตอนในเพิมขึ.น 15 หลังคาเรื อน ชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่กลองฝั งตะวันตก
เพิมขึ.น 28 หลังคาเรื อน และฝั งตะวันออกเพิมขึ.น 60 หลังคาเรื อน โรงงานอุตสาหกรรมในพื.นทีศึกษาในช่วงปี
พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2551 พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมทั.งสิ. น 142 โรงงาน ในด้านแนวโน้มการเปลียนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ทีดินบริ เวณชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง พบว่ามีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของเมืองมีทิศทางไปใน
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บริ เวณพื.นทีของ ตําบลแม่กลอง (ปากแม่น. าํ แม่กลองตอนใน) และบริ เวณตําบลบางแก้ว (ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่
กลองฝั งตะวันออก) ตามลําดับ ในด้านศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิ จกรรม กับทรัพยากรและสิ งแวดล้อมทีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ งแวดล้อมทีมากทีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับที 1 โรงงานอุตสาหกรรม
อันดับที 2 สถานทีท่องเที ยว และอันดับที 3 แหล่งชุมชนทีอยู่อาศัย ส่ วนทรัพยากรและสิ งแวดล้อมที อาจได้รับ
ผลกระทบจากกิ จกรรมมากที สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที 1 คุ ณภาพนํ.าทะเลชายฝั ง และทัศนี ยภาพและ
ความสวยงาม อันดับที 2 ป่ าชายเลน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ทีดิน และอันดับที 3 คุณภาพตะกอนดิน ปั ญหา
ขยะมูลฝอย ข้อเสนอแนะทีเกียวเนื องกับ การจัดการสิ งแวดล้อมเบื. องต้น และการศึกษาที มีได้ในอนาคต ได้ถูก
เสนอแนะแนบมาในการศึกษาฉบับนี.ดว้ ย
คําสําคัญ: คุณภาพสิ งแวดล้อม พื.นทีชายฝังทะเล ผลกระทบสิ งแวดล้อม ปากแม่น. าํ แม่กลอง

Abstract
The study on environmental qualities was carried out at western part, eastern part and inner part of
Maeklong River’s mouth during dry and wet season. The results of studies showed that water qualities in the
study area was at the 4th level of standard for coastal aquaculture of Pollution Control Department. Water
qualities of Maeklong River’s mouth were DO concentration 3.84-7.8 mg/l (dry season), 4.4-6.4 mg/l (wet
season), BOD 1.07-4.93 mg/l (dry season), 0.52-1.35 mg/l (wet season), Nitrate and Nitrite nitrogen 0.65-3.27
mg/l (dry season), 0.83-1.71 mg/l (wet season), Phosphate phosphorus 0.07-0.12 mg/l (dry season), 0.05-0.09
mg/l (wet season). Elements of sediment particle found were clay 1.64-10.07 % (dry season), 2.22-9.14 % (wet
season), Organic matters of sediment were 1.30-6.85 % (dry season), 1.43-7.05 % (wet season). Results from
secondary data showed that population growth rate per year per 1,000 people in the area of inner Maeklong’s
River mouth was decreased by 10 people, western area was increased by 1 people and eastern area was
increased by 4 people. Growth rate of household per year per 1,000 household, inner Maeklong’s River mouth
was increased by 15 household, western part was increased by 28 household and eastern part was increased by
60 household. The total number of industries on coastal area at Maeklong River’s mouth in period of 1968-2008
was recorded at 142. Land utilization in terms of development had likely expended to Maeklong and Bangkaew
districts respectively. Types of development which had strongly impacted on resources and environment were
industry plants, tourist activities and communities respectively. Main types of resources and environment which
likely to received impact from development were water quality, mangrove forests, sediment qualities and
garbage respectively. Various recommendations on environmental management and future study were also
recommended.
Keywords: environmental quality, coastal area, environmental impact, Maeklong River’s mouth
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โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านการเพาะเลี. ยงสัตว์น. ํา
ชายฝั ง เช่ น กุ้ ง กุ ล าดํ า เป็ นที นิ ย มในจั ง หวัด
สมุทรสงคราม และในช่วงปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2532
ปั ญหาที เกิ ดตามขึ. นมาก็คือ การปล่อยนํ.าทิ.งจากนากุ้ง
อย่างต่อเนื องทําให้น. าํ ทะเลไม่มีความเหมาะสมต่อการ
ดํารงอยู่ของสิ งมี ชีวิตเป็ นบริ เวณกว้าง ทําให้สัตว์น. ํา
ลดลงเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู ้
ที ท ําการประมงชายฝั ง (ณิ ฏฐารั ตน์ ปภาวสิ ทธิz และ
คณะ, 2549) [7]
จากปั ญ หาที เ กิ ด ขึ. น นี. ได้แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ผลกระทบทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ งแวดล้ อ มที มี ต่ อ
ทรัพยากรชายฝังทะเล ซึ งเป็ นทรัพยากรอันมีค่ายิงทั.ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสําคัญ
ในระดับนานาชาติอีกด้วย ดังนั.นเพือเป็ นการติดตาม
ตรวจสอบ ให้เข้าถึงทีมาของปั ญหา และผลกระทบที
อาจจะเกิ ด ขึ. น จึ ง ควรจะมี ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
สิ ง แวดล้อ ม เพื อ เป็ นการวางแผนการจัด การที
เหมาะสม และวางแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาที
อาจจะเกิดขึ.นได้ในอนาคต

1. บทนํา
จังหวัดสมุทรสงครามตั.งอยู่บริ เวณภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวชายฝังทะเลของอ่าว
ไทยด้านตะวันตก มีพ.ืนทีประมาณ 260,441.87 ไร่ หรื อ
คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.08 ของพื.นที ท. ังประเทศ มี แม่น. ําแม่
กลองไหลผ่ านเป็ นแม่ น. ําสายหลัก มี คลองแยกจาก
แม่น. าํ จํานวน 338 คลองกระจายอยูท่ วั พื.นที และบริ เวณ
ทีแม่น. าํ แม่กลอง
ไหลลงสู่ ทะเลอ่าวไทย เกิ ดเป็ นปากแม่น. าํ แม่กลอง อัน
เป็ นที ต. ั งของดอนหอยหลอด ซึ งในปี พ.ศ.2538
สํานักงานป่ าไม้จงั หวัดสมุทรสงครามได้กาํ หนดพื.นที
หวงห้ ามโดยปั กหลักเขตครอบคลุ มเป็ นเนื. อที 0.48
ตารางกิ โลเมตร และปี พ.ศ.2543 พื.นที เขตห้ามล่าสัตว์
ป่ าดอนหอยหลอดได้รับการประกาศขึ.นทะเบี ยนเป็ น
พื. นที ชุ่ มนํ.าที มี ความสําคัญระดับนานาชาติ (ramsar
site) ลําดับที1,099 (http://th.wikipedia.org, 6 ธันวาคม
2550)[10] เนื องจากเป็ นพื.นที ชุ่ มนํ.าที มีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ และมีลกั ษณะทางธรรมชาติทีหายาก
ประเภทหนึ ง มีหอยหลอด (Solen regularis) ที เป็ น
เอกลักษณ์สําคัญของพื.นที และสัตว์น. าํ อีกหลายชนิ ดที
มี ความสํา คัญทางเศรษฐกิ จในประเทศไทยและใน
ภู มิ ภาค แต่ ท. ัง นี. พื. นที ดอนหอยหลอดก็ ย ังคงได้รั บ
ผลกระทบจาก กิ จกรรมและโครงการพัฒนาพื.นที เช่น
โครงการระบบป้ องกันลุ่มนํ.าเค็ม และโครงการก่อสร้าง
ถนนเลี ยบชายฝั งระหว่างตําบลบางจะเกร็ ง และตําบล
บางแก้ว และมลมลภาวะด้านอืน ๆ ได้แก่ มลพิษทางนํ.า
จากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที ยว ชุ มชน และ
พื.นที เกษตรกรรม การรุ กลํ.าพื. นที ป่ าชายเลนเพื อการ
เพาะเลี. ยงสัตว์น. าํ การจับหอยหลอดในปริ มาณที มาก
เกิ นไป การใช้วิธีจบั หอยหลอดอย่างไม่เหมาะสม และ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว เ ป็ น ต้ น
(http://th.wikipedia.org, 6 ธั น วาคม 2550) [10]

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั.งนี. มีดงั นี.
1. ศึ กษาคุณภาพสิ งแวดล้อมในภาพรวมที
เกิดขึ.นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในพื.นทีบริ เวณชายฝังทะเล
ปากแม่น. าํ แม่กลอง เพือเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปั ญหา
2. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ ง แวดล้อ มที
เกิ ดขึ.นในเชิ งเปรี ยบเที ยบระหว่างพื.นที ชายฝั งทะเล
ปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันออกและพื.นทีชายฝังทะเล
ปากแม่น. ําแม่กลองฝั งตะวันตก ซึ งได้รับผลกระทบ
สิ งแวดล้อมจากกิจกรรมทีเกิดขึ.น
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ทวีวงค์ และนันทนา (2539) อ้างถึงใน ณัฐ
สุ ชา เอียมสมบูรณ์ (2543) [6] ได้กล่าวถึ งพื.นที ดอน
หอยหลอด ซึงจัดเป็ นแหล่งท่องเทียวทีกาํ ลังได้รับการ
ส่ งเสริ มจากทางจังหวัดให้เป็ นที รู้จักแพร่ หลาย ใน
ปั จจุบนั พบว่าปริ มาณหอยหลอดมีจาํ นวนลดลงมาก
ซึ งจากการศึ กษามี เหตุผลหลายประการเช่ น การใช้
ปูนขาวสาดไปบนพื.นทําให้หอยหลอดขนาดเล็ก และ
สัตว์อืน ๆ บริ เวณผิวดิ นตายไปด้วย นอกจากนี. ยงั มี
การบุ ก รุ ก ทํา ลายพื. น ที ป่ าชายเลน การสร้ า งอาคาร
บ้านเรื อนตลอดจนร้านอาหารรุ กลํ.าไปในทะเล

3. งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
ชุลีภรณ์ ฉิ มเจริ ญ (2544) [5] ได้กล่าวถึ ง
ความเป็ นมาในการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลนใน
พื.นทีไว้ดงั นี. จังหวัดสมุทรสงครามในอดี ตมีพ.ืนทีป่า
ชายเลนประมาณ 83,900 ไร่ ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา
มีการทํานากุง้ ในช่วงทีเศรษฐกิจกําลังขยายตัว โดยที
ไม่คาํ นึงถึงสภาพสิ งแวดล้อม และผลกระทบต่าง ๆ ที
จะเกิ ด ขึ. นตามมาจากการสู ญ เสี ย พื. น ที ป่ าชายเลน
สามารถสรุ ปได้ดงั นี. ผลจากการเลี.ยงกุ้งกุลาดําอย่าง
กว้า งขวาง ทํา ให้ส ภาพป่ าชายเลนระหว่า งปี พ.ศ.
2527 ถึง 2532 ลดลงอย่างมาก จนมีพ.ืนที ป่าชายเลน
เหลื อ อยู่ บ ริ เวณปากแม่ น. ํ าแม่ ก ลองเพี ย ง 900 ไร่
จากนั.นพื.นที ชายฝั งซึ งถูกเปลี ยนแปลงไปเป็ นนากุ้ง
กลับประสบปั ญหาขาดทุน และสภาวะแวดล้อมเป็ น
พิษอย่างหนัก เนื องจากการปล่อยนํ.าเสี ยจากบ่อเลี.ยง
กุ้ง โรคกุ้งแพร่ ระบาดจนเกิ นขี ดความสามารถที จ ะ
แก้ไ ขได้ ทํา ให้ส ภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ชุมชนในตําบลคลองโคนมีสภาพทียาํ แย่ลง จนกระทัง
ปี พ.ศ.2534 เป็ นต้น มา ประชาชนในพื. น ที ต่ า ง
ตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภัย และความร้ า ยแรงของปั ญ หา
สิ งแวดล้อม จึงได้รวมตัวกันคิดทีจะอนุรักษ์และฟื. นฟู
ป่ าชายเลนเพือรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีข. ึน
กรมควบคุ ม มลพิ ษ (2552) [3]
ได้
ทําการศึ กษาคุ ณภาพนํ.าทะเลชายฝั งอ่าวไทยตอนใน
บริ เวณปากแม่น. าํ แม่กลอง ในปี พ.ศ. 2551 ช่วงฤดูแล้ง
พบว่าคุ ณภาพนํ.าทะเลชายฝั ง จัดอยู่ในประเภทที 4
คุณภาพนํ.าเพือการเพาะเลี. ยงชายฝั ง จากการประเมิ น
โดยใช้ดชั นี คุณภาพนํ.าทะเล (Marine Water Quality
Index) ของกรมควบคุ มมลพิ ษ ปี พ.ศ. 2551 พบว่า
คุณภาพนํ.าทะเลบริ เวณปากแม่น. าํ แม่กลองอยูใ่ นเกณฑ์
เสื อมโทรม

4. วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
วิธีการวิธีการดําเนิ นการศึ กษาวิจยั คุณภาพ
สิ งแวดล้อม และแนวโน้มผลกระทบที จะเกิ ดขึ.นต่อ
พื.นทีชายฝังทะเลบริ เวณปากแม่น. าํ แม่กลอง โดยแบ่ง
ข้อมูลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ
และข้อมูลปฐมภูมิ จากนั.นวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละส่ วน
นํ า ข้ อ มู ล ที ผ่ า นการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว มาวิ จ ารณ์ ผ ล
การศึ ก ษา สรุ ป และเสนอแนะแนวทางการแก้ไ ข
ปั ญหาผลกระทบสิ งแวดล้อมในพื.นทีศึกษา
4.1 พืน/ ทีศ ึกษา
พื.นที ศึกษา ได้แก่ พ.ืนที บริ เวณชายฝั งทะเล
ปากแม่น. าํ แม่กลองโดยครอบคลุมพื.นทีปากแม่น. าํ และ
ชายฝั งทะเล ซึ งอยู่ในเขตการปกครองของ เทศบาล
เมื องสมุทรสงคราม (ตํา บลแม่ก ลอง) ตําบลบางจะ
เกร็ ง ตํา บลบางแก้ว ตํา บลแหลมใหญ่ และตํา บล
คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ งแบ่ง
พื.นทีศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ
แม่กลองฝังตะวันออก และชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่
กลองฝังตะวันตก
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ไนโตรเจน 4. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส 5. อุณหภูมิ 6.
ความโปร่ ง ใส 7. ค่ า ความเป็ นกรด-เบส 8. สาร
แขวนลอย 9. ความเค็ม
กําหนดสถานี เก็บข้อมูลคุณภาพนํ.า จํานวน
11 สถานีดงั นี.

4.2 ระยะเวลาในการศึกษา
ฤดู ม รสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (ฤดู แ ล้ง )
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 และ
ฤดู ม รสุ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ (ฤดู ฝ น) ในช่ ว งเดื อ น
มิถุนายน ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551
4.3 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data)
ได้แก่ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี. ข้อมูลเกียวกับพื.นที
ศึกษา ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชากร การ
ใช้ประโยชน์ทีดิน จํานวนบ้านเรื อน สถิติโรงงาน
อุตสาหกรรม ทรัพยากรชายฝังทะเล คุณภาพนํ.าทะเล
ชายฝั ง กระแสนํ.า ชายฝั ง เพื อ นํา ไปวิเ คราะห์ และ
เสนอผลกระทบสิ ง แวดล้อมที เ กิ ด ขึ. น นั.น ว่า มี ค วาม
สอดคล้องเชื อมโยงกับปั ญหาที เกิ ดขึ. นและกิ จกรรม
ต่าง ๆ ในพื.นทีศึกษาอย่างไร
4.4 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ได้แก่ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี.
1. ข้อมูลทัวไป จากการสํารวจภูมิประเทศ
จากภาพถ่ายทางอากาศ แผนที และจากสถานที จริ ง
สํารวจกิจกรรมต่าง ๆ ในพื.นทีชายฝังทะเลปากแม่น. าํ
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. คุ ณ ภาพนํ. าทะเลชายฝั ง และคุ ณ ภาพ
ตะกอนดิน คือทําการศึกษา ในฤดูแล้ง และฤดูฝน เพือ
ใช้เป็ นดัชนี ในการวิเคราะห์คุณภาพสิ งแวดล้อม และ
ประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมเชิงเปรี ยบเทียบระหว่าง
ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง ทั.ง 2 ฝัง
4.4 ศึกษาคุณภาพนํา/ ทะเลชายฝัง
เก็บข้อมูลคุณภาพนํ.า ได้แก่ นํ.าทะเล และนํ.า
ทีไหลลงสู่ทะเล ทั.งหมด 9พารามิเตอร์ ตามมาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ และทําการวิเคราะห์คุณภาพ
นํ.าทะเลชายฝัง(กรมควบคุมมลพิษ, 2545) [2] ได้แก่
1. ออกซิ เจนละลาย 2. ความต้ อ งการ
ออกซิ เ จนทางชี ว เคมี 3. ไนเตรทและไนไตรท์ -

ตารางที 1 สถานี เก็ บ ข้อมู ล คุ ณภาพนํ.าทะเลชายฝั ง
และตะกอนดินในพื.นทีศึกษา
ชายฝังทะเล
สถานี ปากแม่ นํ/า
แม่ กลอง
1
ฝังตะวันตก
2
ฝังตะวันตก
3
ฝังตะวันตก
4
5
6
7
8

ฝังตะวันตก
ฝังตะวันตก
ปากแม่น. าํ
ตอนใน
ตะวันออก
ตะวันออก

9
10

ตะวันออก
ตะวันออก

11

ตะวันออก

ทีต/ัง
บ้านแพรกทะเล
บ้านคลองโคน
บ้านคลองโคนคลองคต
บ้านคลองคต
บ้านคลองด่าน
ท่านํ.าวัดศรัทธาธรรม
บ้านฉู่ ฉี
ศาลกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิz
บ้านแพรกลึก
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตz ิ
บ้านบางบ่อ

พิกัดภูมิศาสตร์
X
Y
605765E 1471255N
606847E 1471852N
607745E 1472715N
608822E 1472877N
608314E 1475912N
607498E 1479085N
608766E 1477811N
610706E 1477142N
612101E 1478210N
612986E 1479724N

613386E 1479453N

4.5 ศึกษาคุณภาพตะกอนดิน
เก็บข้อมูลคุณภาพตะกอนดิน ได้แก่ ปริ มาณ
อินทรี ยสารในตะกอนดิ น และองค์ประกอบอนุ ภาค
ตะกอนดิ น จํานวน 10 สถานี คือสถานที 1 ถึง 5 และ
สถานีที 7 ถึง 11 ในฤดูแล้ง และฤดูฝน
4.6 วิธีการเก็บตัวอย่ างและการวิเคราะห์ ตะกอนดิน
เก็บตัวอย่างตะกอนดินเพือวิเคราะห์อินทรี ย
สารในตะกอนดิน โดยเก็บสถานีละ 1 จุด ทีพ.ืนผิวท้อง
นํ.าทีความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร บริ เวณเดียวกับที
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เก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งนํ. า ใช้ เ ครื องมื อ Gravity core
sampler แล้วนําตะกอนดินมาแบ่งเป็ น 10 ชั.น ๆ ละ 1
เซนติเมตร ตัดแบ่งแต่ละชั.นใส่หลอดพลาสติก และแช่
เย็นทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส นําไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
loss on Ignition (Oliver Heiri, André F. Lotter1, &
Gerry Lemcke, 2001) [12]
เก็ บตะกอนดิ นเพื อวิเคราะห์ องค์ประกอบ
อนุ ภ าคตะกอนดิ น โดยเก็ บ ที ค วามลึ ก ไม่ เ กิ น 15
เซนติเมตร ประมาณ 1 กิโลกรัม นําไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
Hydrometer method (ณรงค์ ชิ นบุตร และจักรพงษ์
เจิ มศริ , 2536 อ้างถึ งใน ยุทธนา ตุม้ น้อย และคณะ,
2545) [9]

บ้านเรื อนในพื.นที ศึกษาปี พ.ศ. 2551 พบว่าตําบลแม่
กลองมีบา้ นเรื อนในพื.นทีมากทีสุด 9,765 หลังคาเรื อน
อัตราการเปลียนแปลงจํานวนบ้านเรื อนเฉลียต่อปี ต่อ
บ้านเรื อน 1,000 หลังคาเรื อน ในพื.นที ปากแม่น. าํ แม่
กลองตอนในเพิมขึ.น 15 หลังคาเรื อน ชายฝังทะเลปาก
แม่น. ําแม่กลองฝั งตะวันตก เพิมขึ. น 28 หลังคาเรื อน
และฝังตะวันออกเพิมขึ.น 60 หลังคาเรื อน ส่ วนการใช้
ประโยชน์ที ดิน บริ เวณพื. นที ศึก ษา ในปี พ.ศ. 2549
พบว่าขอบเขตพื.นทีศึกษามีพ.ืนทีท. งั สิ. น 63,624.03 ไร่
ซึ งเป็ นพื.นที เกษตรกรรมมากที สุดจํานวน 41,668.53
ไร่ (กรมพัฒ นาที ดิ น , 2552) [4] จํา นวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื.นที ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2511 ถึ ง
พ.ศ. 2551 ทั.งสิ.น 142 โรงงาน ส่ วนใหญ่เป็ นประเภท
อุ ต สาหกรรมเครื องจั ก ร เครื องยนต์ แ ละเครื อง
บริ ภณ
ั ฑ์ข นส่ งจํานวน 59 โรงงาน รองลงมาได้แ ก่
อุ ต สาหกรรมอาหาร และเครื องดื ม จํ า นวน 50
โ ร ง ง า น ( สํ า นั ก ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม, 2552) [11]
5.2 แนวโน้ มผลกระทบทีจ ะเกิดขึน/ ในพืน/ ทีศ ึกษา
จากการศึกษาแนวโน้มการเปลียนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ทีดินบริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่
กลอง พบว่าแนวโน้มการเจริ ญเติบโตของเมืองมีทิศ
ทางการเจริ ญเติบโตบริ เวณพื.นที ตําบลแม่กลอง (ปาก
แม่ น. ํา แม่ก ลองตอนใน) และบริ เวณตํา บลบางแก้ว
(ชายฝั ง ทะเลปากแม่ น. ํ าแม่ ก ลองฝั ง ตะวัน ออก)
ตามลําดับ ทั.งนี.พิจารณาจากจํานวนประชากร จํานวน
บ้า นเรื อ นสถิ ติโ รงงานอุ ต สาหกรรมในพื.น ที ศึก ษา
เนื องจากปั จจัยทีเหมาะสมในการพัฒนา คือ ถนนเข้า
สู่พ.ืนทีตดั ผ่านพื.นทีตาํ บลแม่กลอง และตําบลบางแก้ว
(ถนนพระรามที 2) เป็ นเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง
วัตถุดิบ เชื.อเพลิง และสิ นค้า ทั.งนี. พ.ืนทีดงั กล่าวตั.งอยู่
ใกล้ พ.ื น ที อุ ต สาหกรรมในจั ง หวัด ใกล้ เ คี ย งคื อ

5. ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ ผล
ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ บ ริ เวณพื. น ที
ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม
อันประกอบด้วยพื.นทีชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง
ฝั ง ตะวัน ตก พื. น ที ป ากแม่ น. ํา แม่ ก ลองตอนใน และ
ชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่กลองฝั งตะวันออก ได้ผล
สรุ ปดังนี.
5.1 การเปลีย นแปลงทีเ กิดขึน/ ในพืน/ ทีศ ึกษา
จากข้อมูลกรมการปกครอง (2552) [1] ในปี
พ.ศ. 2551 พบว่าบริ เวณปากแม่น. าํ แม่กลองตอนใน
มีประชากรมากทีสุดจํานวน 30,027 คน แต่มีอตั ราการ
เปลี ย นแปลงประชากรเฉลี ย ต่ อ ปี ลดลง 10 คน ต่ อ
ประชากร 1,000 คน ส่ วนชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่
กลองฝังตะวันออกมีประชากร 12,772 คน ซึ งมีอตั รา
การเปลียนแปลงจํานวนประชากรเฉลียต่อปี เพิมขึ.น 4
คน ต่อประชากร 1,000 คน และชายฝังทะเลปากแม่น. าํ
แม่กลองฝั งตะวันตกมี ประชากร 12,304 คน ซึ งมี
อัต ราการเปลี ย นแปลงจํา นวนประชากรเฉลี ย ต่ อ ปี
เพิ ม ขึ. น 1 คน ต่ อ ประชากร 1,000 คน จํ า นวน
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1.35 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร สถานี ที 9 มี ค่ า ตํา สุ ด 0.52
มิลลิกรัมต่อลิตร

นครปฐม และสมุทรสาคร จึ งเป็ นแหล่งงาน แหล่ ง
อาชีพ และทีอยูอ่ าศัยทีอยูใ่ กล้พ.ืนทีเมือง และโรงงาน
อุตสาหกรรม
5.3 กระแสผิวนํา/ ทะเล
ผลการศึ กษาปั จจัยสิ งแวดล้อมในพื.นที ที มี
ความสํ า คัญ ประการหนึ งคื อ กระแสผิ ว นํ.าทะเล
บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองพบว่า กระแส
ผิวนํ.าทะเลในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ
ฤดู แ ล้ง อยู่ใ นช่ ว งเดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2551 ที มีทิศทางการไหลจากฝั งตะวันตกไปยัง
ฝั งตะวันออกปากแม่น. าํ แม่กลอง และ และฤดูมรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ หรื อฤดูฝน อยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายน
ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2551 กระแสผิวนํ.าทะเลมีทิศ
ทางการไหลจากฝังตะวันออก ไปยังฝั งตะวันตกปาก
แม่ น. ํา แม่ ก ลอง ซึ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
ทิ ศทางของกระแสนํ.าทะเลของ กรมควบคุ มมลพิษ
(มปป.) [2] และ ธีระยุทธ ภู่เพ็ชร์ (2547) [8]
5.4 คุณภาพนํา/ ทะเลชายฝัง และตะกอนดิน
ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ปฐมภู มิ โดยการเก็ บ
ตัวอย่างในภาคสนาม บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ํา
แม่ ก ลองฝั ง ตะวัน ตก (สถานี ที 1-5) ปากแม่ น. ํา แม่
กลองตอนใน (สถานีที 6) และ ฝังตะวันออก (สถานที
7-11) ในฤดู แ ล้ง และฤดู ฝ นได้ผ ลโดยสรุ ป ดัง นี.
คุณภาพนํ.าทะเลชายฝังได้แก่ ปริ มาณออกซิ เจนละลาย
ช่วงฤดูแล้ง สถานีที 9 มีค่าสูงสุ ด 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร
สถานีที 6 มีค่าตําสุด 3.84 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงฤดูฝน
สถานี ที 7 มีค่าสู งสุ ด 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานี ที 9
มี ค่ า ตํ า สุ ด 4.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ความต้ อ งการ
ออกซิ เจนทางชี วเคมี ในฤดู ช่วงแล้ง สถานี ที 11 มี
ค่าสู งสุ ด 4.93 มิลลิ กรัมต่อลิตร สถานี ที 2 มีค่าตําสุ ด
1.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงฤดูฝน สถานีที 8 มีค่าสู งสุ ด

รู ปที 1 เปรี ยบเทียบความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี
บริ เ วณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่กลองระหว่าง ฤดู
แล้ง กับ ฤดูฝน
ปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์-ไนโตรเจน
ในช่วงฤดูแล้ง สถานีที 6 มีค่าสู งสุ ด 3.27 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ในสถานี ที 4 มีค่าตําสุ ด 0.65 มิลลิกรัม ต่อลิตร
ช่วงฤดูฝน สถานีที 6 มีค่าสู งสุ ด 1.71 มิลลิกรัมต่อลิตร
สถานีที 11 มีค่าตําสุด 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร

รู ป ที 2 เปรี ย บเที ยบปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์ไนโตรเจน บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่ น. ํา แม่ กลอง
ระหว่าง ฤดูแล้ง กับ ฤดูฝน
ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ในช่วงฤดูแล้ง
สถานีที 11 มีค่าสูงสุด 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานี ที 3
4 และ 8 มีค่าตําสุ ด 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่ วงฤดูฝน
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สถานี ที 9 มีค่าสู งสุ ด 0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร สถานี ที 7
และ11 มีค่าตําสุด 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

และ 11 ตะกอนดิ น มี ล ักษณะตะกอนดิ น เป็ นทราย
ส่วนสถานที 7 8 และ 10 ลักษณะตะกอนดินเป็ นทราย
ปนดินร่ วน ในช่วงฤดูฝน พบว่า ในสถานี ที 1 2 3 4 5
และ 7 ลักษณะตะกอนดิ นเป็ นดิ นร่ วนปนทราย ใน
สถานที 8 ตะกอนดิน มีลกั ษณะตะกอนดินเป็ นทราย
ปนดินร่ วน ส่วนในสถานที 9 10 และ ลักษณะตะกอน
ดินเป็ นทราย
ตารางที 2 องค์ ป ระกอบอนุ ภ าคตะกอนดิ น และ
ลักษณะเนื. อดินตะกอนบริ เวณชายฝังทะเลปากแม่น. าํ
แม่กลอง ในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน

รู ป ที 3 เปรี ย บเที ย บปริ ม าณฟอสเฟต-ฟอสฟอรั ส
บริ เวณชายฝั งทะเล ปากแม่น. ําแม่กลองระหว่าง ฤดู
แล้ง กับ ฤดูฝน
ผลของคุณภาพนํ.าทะเลชายฝังบริ เวณชายฝัง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองพบว่าคุณภาพนํ.าทะเลมีการ
เปลี ย นแปลงตามปั จ จั ย สิ ง แวดล้อ ม เช่ น ฤดู ก าล
ทิ ศ ทางกระแสนํ.า ทะเล โดยพบว่า ในบริ เ วณที เ ป็ น
แหล่งชุมชน เป็ นแหล่งปล่อยมลพิษ ทีมีผลต่อคุณภาพ
นํ.าทะเลชายฝัง ลงสู่แหล่งนํ.าคือลํานํ.าแม่กลอง และลํา
คลองสาขา และไหลลงสู่ ช ายฝั ง ทะเล เมื อ ได้รั บ
อิทธิ พลจากปั จจัยสิ งแวดล้อม ทําให้มลพิษถูกพัดพา
ไปกับ มวลนํ.าไปยังบริ เ วณต่า งๆ ของปากแม่น. ําแม่
กลอง ทําให้เกิดผลกระทบในช่วงระยะเวลาหนึ ง เช่น
เกิดปรากฏการณ์ ขี.ปลาวาฬ ในฤดูแล้งบริ เวณชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันออก ซึ งสอดคล้อง
กับปริ มาณออกซิ เจนละลาย ความต้องการออกซิ เจน
ทางชี วเคมี ปริ มาณไนเตรทและไนไตรท ตลอดจน
ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ทีมีปริ มาณสู งในบริ เวณ
ดังกล่าว
คุ ณ ภาพตะกอนดิ น ได้แ ก่ องค์ป ระกอบ
อนุภาคตะกอนดิน และลักษณะเนื. อดินตะกอน พบว่า
ในช่วงฤดูแล้ง ในสถานี ที 1 2 3 และ 5 ตะกอนดิ น มี
ลักษณะตะกอนดินเป็ นดินร่ วนปนทราย สถานที 4 9

ฤดูกาล สถานี โคลน ทรายแป้ง
(%)
(%)
แล้ง 1 10.07 21.42
แล้ง 2
8.00
27.86
แล้ง 3
6.07
23.78
แล้ง 4
2.00
1.86
แล้ง 5
9.64
28.94
แล้ง 7
5.64
19.08
แล้ง 8
5.64
19.08
แล้ง 9
1.64
7.15
แล้ง 10 4.14
15.93
แล้ง 11 2.14
7.93
ฝน
1
9.14
36.64
ฝน
2
7.07
26.78
ฝน
3
3.86
29.00
ฝน
4
6.78
31.07
ฝน
5
4.93
28.00
ฝน
7
4.00
42.71
ฝน
8
4.14
18.64
ฝน
9
2.22
8.36
ฝน 10 2.22
8.36
ฝน 11 2.22
6.36

ทราย
(%)
68.50
64.14
70.14
96.14
61.42
75.28
75.28
91.21
79.93
89.93
54.22
66.14
67.14
62.14
67.07
53.29
77.22
89.42
89.42
91.42

รวม
(%)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ลักษณะเนื/อ
ดินตะกอน
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินทราย
ดินร่ วนปนทราย
ทรายปนดินร่ วน
ทรายปนดินร่ วน
ดินทราย
ทรายปนดินร่ วน
ดินทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ดินร่ วนปนทราย
ทรายปนดินร่ วน
ดินทราย
ดินทราย
ดินทราย

ผลของการศึ กษาองค์ประกอบตะกอนดิ น
และขนาดอนุ ภ าคตะกอนดิ น พบว่า บริ เ วณชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝั งตะวันออก ดิ นตะกอนมี
ส่ ว นประกอบของโคลนมากทํา ให้เ นื. อ ดิ น มี ค วาม
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ปากแม่น. าํ แม่กลองจึ งทําให้บริ เวณดังกล่าวมี ปริ มาณ
อิ นทรี ยสารสู งกล่าบริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่
กลองฝั งตะวันออก ปริ มาณอินทรี ยสารในตะกอนดิ น
บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่ นํ. าแม่ กลองมี การ
เปลี ยนแปลงตามช่ วงฤดู กาลประกอบพื.นที ดังกล่าว
เป็ นบริ เวณหาดเลน เมื อระดับนํ.าทะเลลงตําสามารถ
สังเกตเห็นหาดเลนดังกล่าวได้จึงทําให้อินทรี ยสารถูก
ย่อยสลายด้วยกระบวนการหายใจโดยใช้ออกซิเจนของ
แบคที เ รี ยได้เนื องจากพื. นที ดังกล่ าวสามารถสัมผัส
อากาศได้โดยตรง ทั.งนี. อินทรี ยสารในตะกอนดิ นยัง
เป็ นอาหารที สํ า คั ญ ของสั ต ว์ ท ะเลหน้ า ดิ นที มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิ จของพื.นที ชายฝั งทะเลปาก
แม่น. าํ แม่กลอง ได้แก่ หอยแครง และหอยหลอด เป็ น
ต้น
แนวโน้ ม ผลกระทบจากการศึ ก ษาพบว่ า
พื. น ที ช ายฝั ง ทะเลปากแม่ น. ําแม่ ก ลองเป็ นบริ เ วณที
ได้รับปั จจัยทางธรรมชาติของระบบนิ เวศชายฝังทะเล
ปากแม่น. ํา ได้แก่ นํ.าขึ. น-นํ.าลง ปริ มาณนํ.าท่า ฤดูกาล
และทิ ศทางกระแสนํ.าทะเลชายฝั ง สิ งที จะก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ งแวดล้อมบริ เวณชายฝั งทะเล
ปากแม่ น. ําแม่ กลองประการสําคัญคื อ ชุ มชน การใช้
ประโยชน์ ที ดิ น เช่ น การพัฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรม
อาห าร ท ะเ ล การข น ส่ ง สิ นค้ า แ ล ะ เชื. อ เ พ ลิ ง
เกษตรกรรม และการท่องเที ยว เป็ นต้น การพัฒนาใน
ด้านดังกล่าวเป็ นการสร้างงานให้เกิดขึ.นในพื.นทีทาํ ให้
ในพื. น ที มี เ พิ ม จํ า นวนประชากรในท้ อ งที และ
ประชากรแฝง ตลอดจน นั ก ท่ อ งเที ย ว การใช้
ประโยชน์ จากทรั พยากรจึ งมากขึ. นตามไปด้วย และ
ของเสี ยจากชุกชน ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเทียว
ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นของเสี ยที มีปริ มาณอิทรี ยสารสู ง เมือ
ถูกปล่อยลงสู่ แหล่งนํ.า และไหลลงสู่ ชายฝั งทะเล เมือ
ของเสี ยดังกล่าวมีปริ มาณมากจนเกิ นความสามารถใน

ละเอี ย ด และชายฝั ง ทะเลปากแม่ น. ํ าแม่ ก ลองฝั ง
ตะวันออก ดินตะกอนมีส่วนประกอบของโคลนน้อย
กว่าทําให้เนื. อดิ นมีลกั ษณะหยาบ ทั.งนี. ส่งผลต่อชนิ ด
ของสัตว์ทะเลหน้าดิ นที มีความชุกชุ มในแต่ละพื.นที
คื อ บริ เวณชายฝั ง ทะเลปากแม่ น. ํ าแม่ ก ลองฝั ง
ตะวันออกมีหอยหลอดเป็ นชนิดพันธุ์เด่น ส่วนบริ เวณ
ชายฝั งทะเลปากแม่ น. ํ าแม่ ก ลองฝั ง ตะวั น ตกมี
หอยแครงเป็ นชนิ ด พัน ธุ์ เ ด่ น ทั.ง ที เ กิ ด ขึ. นเองตาม
ธรรมชาติ และการเพาะเลี.ยง
ปริ มาณอิ น ทรี ย สารในตะกอนดิ น พบว่ า
ในช่วงฤดูแล้ง บริ เวณชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง
ฝังตะวันตก (สถานี ที 1-5) มีค่าเฉลียอยู่ในช่วงร้อยละ
1.52-5.54 ของปริ มาณตะกอนดิ น และบริ เวณชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันออก (สถานี ที 7-11)
มี ค่ า เฉลี ยอยู่ในช่ ว งร้ อ ยละ 1.97-4.62 ของปริ ม าณ
ตะกอนดิน
ในช่วงฤดูฝน พบว่าบริ เวณชายฝั งทะเลปาก
แม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันตก (สถานี ที 1-5) มีค่าเฉลียอยู่
ในช่วงร้อยละ 3.25-6.33 ของปริ มาณตะกอนดิน และ
บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่กลองฝั งตะวันออก
(สถานี ที 7-11) มีค่าเฉลียอยู่ในช่วงร้อยละ 1.78-2.84
ของปริ มาณตะกอนดิน
ปริ มาณของอินทรี ยสารในตะกอนดิ นพบว่า
มีการเปลียนแปลงดังนี. คือในช่วงฤดูแล้งปริ มาณนํ.าท่า
ที ไหลลงสู่ ทะเลมี น้อยการชะล้างจากแผ่นดิ นมี น้อย
เมือตะกอนดินทีประกอบไปด้วยอินทรี ยสารไหลลงสู่
ชายฝังทะเลจึงได้รับอิทธิ พลจากกระเสนํ.าทะเล พัดพา
ไปกับมวลนํ.า ส่ วนในช่ วงฤดู ฝนปริ มาณนํ.าท่ ามี มาก
ขึ.นการชะล้างจากแผ่นดินลงสู่ชายฝังมีมากขึ.นจึงทําให้
อินทรี ยสารที ประปนมากับตะกอนดิ นมีปริ มาณมาก
ขึ.นไปด้วยประกอบกับทิศทางการไหลของกระแสนํ.า
ทะเลที ไหลจากฝั งตะวันออกไปทางฝั งตะวันตกของ
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การย่อยสลายตามธรรมชาติ ท ําให้เกิ ดการสะสมใน
ตะกอนดิ น นํ.าทะเลชายฝั ง เกิ ดสภาวะที ไม่เหมาะสม
ในการดํา ลงชี วิ ต ของสั ต ว์น. ํา ส่ ง ผลให้ ค วามอุ ด ม
สมบู รณ์ ของสัตว์ทะเล และทรั พยากรชายฝั งซึ งเป็ น
แ ห ล่ ง อ า ห า ร แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามมีความเสื อมโทรม และส่ งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนในพื.นทีอีกด้วย
5.5 ความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรม กับทรัพยากรและ
สิงแวดล้ อมในพืน/ ทีศ ึกษา
จากการศึ กษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กิ จ กรรม กั บ ทรั พ ยากรและสิ ง แวดล้ อ ม ซึ งได้
จัด ลํา ดั บ ความสํ า คัญ พบว่ า กิ จ กรรมที ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและทรัพยากร อันดับต้น ๆ
3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที 1 โรงงานอุตสาหกรรม
อันดับที 2 สถานทีท่องเทียว อันดับที 3 แหล่งชุมชนที
อยู่ อ าศัย ส่ ว นทรั พ ยากรและสิ ง แวดล้อ มที ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากกิจกรรม 3 อันดับ ได้แก่ 1 คุณภาพนํ.า
ทะเลชายฝั ง อัน ดับ ที 2 ป่ าชายเลน คุ ณ ค่ า การใช้
ประโยชน์ทีดิน อันดับที 3 คุ ณภาพตะกอนดิ น และ
ปั ญหาขยะมูลฝอย

สิ งแวดล้อม ได้แก่ ฤดู กาลและทิ ศทางกระแสผิวนํ.า
ทะเล เมื อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่า งฤดู ก าลพบว่ า
ในช่วงฤดูแล้ง ปริ มาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ไนเตรท
และไนไตรท์ - ไนโตรเจน และ ความต้ อ งการ
ออกซิ เจนทางชี วเคมี มี แนวโน้มที สู งกว่าในฤดู ฝ น
นอกจากนี. ในฤดูแล้งบริ เวณชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่
กลองฝั งตะวันออกยังพบปรากฏการณ์น. าํ ทะเลเปลียน
สี ซึ งมี ผลมาจากปริ มาณสารอาหารที ค่อนข้างสู งใน
บริ เวณดัง กล่ า ว สํา หรั บ คุ ณ ภาพตะกอนดิ น ตลอด
บริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่กลอง พบว่าชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันตก มีลกั ษณะตะกอน
ดินเป็ นชนิด ดินร่ วนปนทราย และปริ มาณของอินทรี ย
สารค่อนข้างสู งกว่าบริ เวณชายฝั งทะเลปากแม่น. ําแม่
กลองฝั ง ตะวัน ออกทั. ง 2 ฤดู ก าล ทั. งนี. เนื อ งจาก
องค์ประกอบของอนุ ภาคตะกอนดิ นบริ เ วณชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝั งตะวันตก มีทรายแป้ ง และ
โคลนในปริ มาณทีสูงกว่า ทําให้ลกั ษณะของตะกอน
ดินมีความละเอียดกว่า จึงมีผลให้มีปริ มาณนํ.าในดินสู ง
และปริ มาณอินทรี ยส์ ารในตะกอนดินสูง

7. ข้ อเสนอแนะ
6. วิจารณ์ ผลการศึกษา

1. จากการศึ ก ษาครั. งนี. ทํ า ให้ ท ราบ ถึ ง
คุณภาพสิ งแวดล้อม และแนวโน้มของผลกระทบทีจะ
เกิ ดขึ.นต่อพื.นที ชายฝั งทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง พื.นที
ปากแม่น. าํ แม่กลองตอนในและชายฝังทะเลปากแม่น. าํ
แม่ กลองฝั งตะวันออก ควรได้รั บการเฝ้ าระวัง และ
แก้ไขปั ญหามากทีสุด ทั.งนี. เนื องจากแนวโน้มของการ
พัฒนาที เกิ ดขึ.น กิ จกรรมต่าง ๆ ในพื.นที และคุณภาพ
นํ.าทะเลชายฝั งในช่ วงฤดู แล้งของพื. นที ดังกล่าว ที มี
ปริ มาณสารอาหาร ความต้องการออกซิ เจนทางชีวเคมี
ในปริ มาณที สูง นอกจากนี. ยงั พบว่าเกิ ดปรากฏการณ์
นํ.าทะเลเปลียนสี อีกด้วย ดังนั.นจึ งควรมีการศึ กษาใน

จากการศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิ พบว่าคุ ณภาพ
นํ.าทะเลชายฝังบริ เวณ ชายฝังทะเลปากแม่น. าํ แม่กลอง
โดยส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพนํ. า
ประเภทที 4 เพื อ การเพาะเลี. ยงชายฝั ง ยกเว้น ค่ า
ออกซิ เจนละลายบริ เวณปากแม่ น. ําแม่ กลองตอนใน
ในช่วงฤดูแล้ง ทีมีค่าตํากว่ามาตรฐาน (3.84 มิลลิกรัม
ต่อลิตร) และปริ มาณไนเตรทและไนไตรท์-ไนโตรเจน
มีค่าสู งที สุด (3.27 มิ ลลิ กรั มต่อลิตร) สําหรั บบริ เวณ
ตลอดแนวชายฝั งทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองฝังตะวันตก
และฝั งตะวันออกนั.น มี ก ารเปลี ยนแปลงตามปั จจัย
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พื.นที ดังกล่ าวเพิมเติ ม เพือทราบถึ งปั จจัยที ชัดเจนที
ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อมในพื. นที ชายฝั ง
ทะเลปากแม่น. าํ แม่กลองต่อไป
2. จากการศึ ก ษาครั. งนี. ท ําให้พบว่า การใช้
ประโยชน์ทีดิน และกิจกรรมทีเกิดขึ.นในแต่ละบริ เวณ
มีความแตกต่างกัน ปั ญหาทีเกิดขึ.นในพื.นทีจึงมีความ
แตกต่ า งกัน ดัง นั. นข้อ พิ จ ารณา ในเชิ ง การจัด การ
แก้ปัญหา จึงควรมีความสอดคล้องกับ ลักษณะสาเหตุ
ของปั ญหาที เกิ ดขึ.นในพื.นที น. ัน ๆ เช่ น การควบคุ ม
การปล่ อ ยนํ. าเสี ย ของเสี ย และขยะมู ล ฝอย จาก
โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเทียว พื.นทีชุมชน การ
ดูแลรักษาพื.นทีอนุรักษ์ เป็ นต้น
3. ควรให้ค วามสํา คัญ ในการควบคุ ม ดู แ ล
และจัดการ ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมในด้านคุณภาพ
นํ.าทะเลชายฝั ง ป่ าชายเลน คุ ณภาพตะกอนดิ น และ
การจัดการขยะมูลฝอย เนื องจากได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื.นทีมากทีสุดเป็ นอันดับต้น ๆ
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