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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสามารถในการละลายนํ้าของไตรบิวทิลทินจากปจจัยทาง
กายภาพ-เคมขีองนํ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา พิจารณาความสัมพันธจากชวงเวลาตามฤดูกาลท่ีจุดสํารวจคุณภาพนํ้า
ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (SK11 SK12 SK13 SK14 และ SK15) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคา
ความเค็ม คาความเปนกรดดาง และอุณหภูมิของนํ้าทะเลกับความสามารถในการละลายนํ้าของไตรบิวทิลทิน
พิจารณาเปนชวงเวลาตามฤดูกาล ไดแก (1) ฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม) (2) กอนฤดูฝน (เดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม) (3) กอนฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม) และ (4) ฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม) ผลการศึกษาพบวาไตรบิวทิลทินมีโอกาสละลายในนํ้าไดดีในพ้ืนท่ีตอนในของทะเลสาบ (SK11 
SK12 และ SK13) โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนและฤดูแลง (พฤศจิกายนถึงมีนาคม) ท่ีมีความเค็มตํ่ากวา 15 ppt และ
อุณหภูมินํ้าทะเลตํ่ากวาชวงกอนฤดูฝน (28.86-28.91 °C) นอกจากนี้ไตรบิวทิลทินมีโอกาสดูดติดตะกอนไดดีในพ้ืนท่ี
สวนใหญของทะเลสาบ (SK11 SK12 SK14 และ SK15) โดยเฉพาะในชวงกอนฤดูฝน (เมษายนถึงสิงหาคม) ท่ีมีคา
ความเปนกรดดางสูงกวา 8 และอุณหภูมินํ้าทะเลสูงกวาชวงเวลาอื่น (29.48-31.04 °C) 
คําสําคัญ: ปจจัยทางกายภาพ-เคมี, ความสามารถในการละลายนํ้า, สารประกอบดีบุกอินทรีย, ไตรบิวทิลทิน, 
ทะเลสาบสงขลา  

Abstract  
 The main objective of this research was to evaluate solubility of tributyltin by physico-
chemical factors of seawater in the Songkhla lake. The relation was considered seasonally at the 
water quality survey positions of Regional Environment Office 16 (SK11, SK12, SK13, SK14 and 
SK15). Analysis of the relationship between salinity, acidity and temperature of seawater and 
tributyltin solubility considered periodic season including (1) dry season (February to March), (2) 
before rainy season (April to May), (3) before rainy season (July to August) and (4) rainy season 
(November to December). The results showed tributyltin could be well-dissolved in the inner 
areas of Songkhla lake (SK11, SK12 and SK13), espectially in rainy and dry season period 
(November until March), where has salinity less than 15 ppt and seawater temperature is lower 
than before rainy season period (28.86-28.91 °C). Moreover tributyltin had better possibility to 
adsorp on sediments in the most areas of Songkhla lake (SK11, SK12, SK14 and SK15), espectially 
in before the rainy season period (April until August) where has acidity more than 8 and seawater 
temperature is higher than other months of the year (29.48-31.04 °C). 
Keyword: Physico-chemical Factor, Solubility, Organotin, Tributyltin, Songkhla lake 
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บทนํา 
การปนเปอนของสารประกอบดีบุกอินทรียในแหลงนํ้าธรรมชาติมีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมตางๆ ของ

มนุษย (Ansari et al., 1998; Bangkephol et al., 2009) โดยมีผลกระทบโดยตรงตอหวงโซอาหารและสุขภาพ
ของมนุษยผานทางการบริโภคอาหารทะเลท่ีมีการปนเปอน (Kan-atireklap et al., 1997b; Ayanda et al., 2012) 
โดยสวนใหญสารประกอบดีบุกอินทรียมักจะพบในสารเคมีท่ีใชในกระบวนการผลิตสีกันเพรียง (Inaba et al., 1995; 
Ansari et al., 1998; Jensen et al., 2004) และการแพรกระจายจากทาเรือพาณิชยขนาดใหญเปนสําคัญ 
(Yamamoto et al., 2009) โดยอนุพันธไตรบิวทิลทินซ่ึงมีความเปนพิษสูงท่ีสุดและสรางปญหาสําคัญคือการทําให
สัตวทะเลโดยเฉพาะสัตวจําพวกหอยมีความผิดปกติ (พนิดา คุณประเสริฐ, 2546) แมวามีการประกาศยกเลิกการใช
โดยเฉพาะในเรือขนาดเล็กความยาวของลําเรือนอยกวา 25 เมตร (Bech, 2002; Jensen et al., 2004) และมีการ
บังคับการหามใชสีท่ีมีสวนประกอบของไตรบิวทิลทินกับเรือท่ีมีอยูในปจจุบันแลว (Jensen et al., 2004) แตการ
สะสมของไตรบิวทิลทินในแหลงนํ้าท่ีมีมากอนหนาก็ยังคงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมนุษยจนถึงปจจุบัน 

สําหรับประเทศไทยเคยมีการนําเขาไตรบิวทิลทินมาใชในการผลิตสีกันเพรียง หองปฏิบัติการ รวมท้ังใน
อุตสาหกรรม (สํานักจัดการคุณภาพนํ้า, 2550) และมีการตรวจพบการสะสมและผลกระทบในนํ้าทะเลและตะกอน
ดินในอาวและทาเรือสําคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการจราจรทางนํ้าหนาแนนและมีการจอดเรือเปน
สําคัญ (สํานักจัดการคุณภาพนํ้า, 2550; Kan-atireklap et al., 1997a; Kan-atireklap et al., 1997b; Swenen 
et al., 2009) สําหรับในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาตอนลางพบวามีการสะสมของไตรบิวทิลทินในตะกอนดินและตรวจ
พบการผิดปกติทางเพศของสัตวทะเลจําพวกหอย (Kan-atireklap et al., 1997a; Kan-atireklap et al., 1997b; 
Swenen et al., 2009; Hajisamoh, 2013) ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอหวงโซอาหารและสุขภาพของประชนหลาย
ชุมชนท่ีอาศัยทะเลสาบเปนแหลงอาหารทะเลเพ่ือการบริโภคดวย 

การละลายนํ้าไดดีของไตรบิวทิลทินหมายถึงการมีโอกาสแพรกระจายไดงายในสิ่งแวดลอม และการดูดติด
ตะกอนไดดีหมายถึงการมีโอกาสสะสมในตะกอนและสัตวทะเลไดโดยงาย ดังน้ันหากมีแหลงกําเนิดท่ีไมไดรับการ
ควบคุมในพ้ืนท่ีก็จะทําใหมีการปนเปอนของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา เกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและ
มนุษยได การวิเคราะหตัวแปรทางกายภาพ-เคมีของนํ้าทะเล ไดแก ความเค็ม ความเปนกรดดาง และอุณหภูมิของ
นํ้า ซึ่งเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสามารถในการละลายของไตรบิวทิลทินในแหลงนํ้า (Inaba et al., 1995)  
จึงมีความสําคัญตอการประเมินความสามารถในการละลายนํ้าของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา โดยสามารถ
นํามาใชเปนฐานขอมูลในการคาดการณการแพรกระจายและการสะสมในตะกอนในกรณีท่ีมีการสะสมหรือมีการ 
ชะละลายของไตรบิวทิลทินลงสูทะเลสาบสงขลาได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการละลายของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลาจากการวิเคราะหสภาพทาง

กายภาพ-เคมีของนํ้าทะเล ไดแก คาความเค็ม คาความเปนกรดดาง และอุณหภูมิของนํ้าทะเล 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การศึกษาปริมาณการสะสมไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลาตอนลางท่ีผานมายังคงมีนอยมาก พบวา

ผลงานวิจัยสวนใหญในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาตอนลางเปนการตรวจวัดปริมาณการสะสมของไตรบิวทิลในตะกอนดิน 
(Kan-atireklap et al., 1997a; Hajisamoh, 2013) ในหอย (Kan-atireklap et al., 1997b; Tanabe et al., 
2000; Swennen, 2009) และเปนการคํานวณแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของไตรบิวทิลทินในพ้ืนท่ีชายฝงเมืองเกาสงขลา
โดยการอางอิงจากขอมูลทุติยภูมิ (Ophithakorn et al., 2014) นอกจากน้ีการศึกษาท่ีผานมาเคยมีการสุมเก็บ
ตัวอยางท่ีตําแหนงปากทะเลสาบสงขลา (Hajisamoh, 2013) และตําแหนงในทะเลสาบสงขลาท่ีหางไกลจากทาเรือ 
(Kan-atireklap et al., 1997a) โดยในป พ.ศ. 2538 ไดมีการวิเคราะหปริมาณของไตรบิวทิลทินในตะกอนดิน
ทะเลสาบสงขลาตอนลางพบวามีการสะสม 36 ng/g  (Kan-atireklap et al., 1997a) ตอมาในป พ.ศ. 2549 ไดมี
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การตรวจพบการความผิดปกติทางเพศของสัตวทะเลจําพวกหอยฝาเดียวในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา 4.7% (Swennen, 
2009) และในป พ.ศ. 2555 พบวาปริมาณของไตรบิวทิลทินเพ่ิมสูงขึ้น สามารถวิเคราะหคาสูงสุดในตะกอนดิน 90 
ng/g แมปริมาณของไตรบิวทิลทินท่ีวิเคราะหไดยังไมเกินจากคามาตรฐานท่ีกําหนดวาในตะกอนดินมีไตรบิวทิลทิน
สะสมไมควรเกิน 2.5 µg/g (Hajisamoh, 2013) แตการตรวจพบการสะสมและความผิดปกติในสัตวทะเลเปน
เบ้ืองตนแลวน้ัน แสดงใหเห็นวาในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลามีความเสี่ยงจากการไดรับอันตรายจากไตรบิวทิลทิน 
(Ophithakorn et al., 2014) 

สารประกอบดีบุกอินทรียเปนสารกลุมไมชอบนํ้า  มีลักษณะเปนของแข็งและสามารถตกตะกอนได (Ruiz 
et al., 1996; Rudel, 2003; Hoch and Schwesig, 2004) โดยสวนใหญจึงพบการสะสมอยูในชั้นตะกอนเปน
สําคัญ (Hoch and Schwesig, 2004; Yamamoto et al., 2009) การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารประกอบดีบุก
อินทรียในแหลงน้ํามาจากอิทธิพลของการดูดซับโดยตะกอน การแพรกระจายไปอยูในองคประกอบอื่น ไดแก  
ชั้นตะกอน สารแขวนลอยในนํ้า และอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนรูปของสารประกอบดีบุกอินทรียในนํ้าดวย (Hoch 
and Schwesig, 2004; Yamamoto et al., 2009) สามารถแสดงภาพจําลองของการถายโอนไตรบิวทิลทินใน
ทะเลสาบสงขลาไดดังภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แบบจําลองแผนภาพแสดงการถายโอนของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Ophithakorn et al. (2014) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
ขอมูลคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลาของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ตามจุดสํารวจคุณภาพนํ้า 5 จุด 

ไดแก ปากคลองพะวง (SK11) สะพานเกาะยอ (SK12) ปากคลองสําโรง (SK13) วัดสุวรรณคีรี (SK14) และปาก
ทะเลสาบสงขลา (SK15) ซึ่งเปนสวนของทะเลสาบสงขลาตอนลาง ในบริเวณท่ีมีการคมนาคมทางนํ้าและกิจกรรม
ตางๆ ในแหลงนํ้าหนาแนน โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ไดแบงชวงเวลาในการสํารวจคุณภาพนํ้าออกเปน  4 
ชวงเวลา คือ (1) ฤดูแลงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม (2) กอนฤดูฝนเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม (3) กอนฤดูฝนเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม และ(4) ฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ต้ังแตป 2547 ถึง 2557  
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2. การวิเคราะหความสามารถในการละลายน้ําของไตรบิวทิลทิน 
ในการศึกษาไดทําการวิเคราะหพารามิเตอรในการสํารวจคุณภาพนํ้าท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการ

ละลายของไตรบิวทิลทินในแหลงนํ้า ไดแก ความเค็ม ความเปนกรดดาง และอุณหภูมิ (Inaba et al., 1995) พบวา 
2.1 ไตรบิวทิลทินมีความสามารถในการละลายในนํ้าลดลงเมื่อความเค็มเพ่ิมขึ้น เปนเหตุใหละลายในนํ้า

ทะเลไดนอยกวาในนํ้ากลั่น (Inaba et al., 1995) สําหรับการศึกษาการดูดติดของไตรบิวทิลทินบนตะกอนตางชนิด
กันในนํ้าทะเลสังเคราะหดวย NaCl ท่ีความเค็มแตกตางกันพบวาไตรบิวทิลทินสามารถดูดติดตะกอนไดดีท่ีความเค็ม
ตํ่ากวา 15 ppt (Hoch and Schwesig, 2004) จากผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิท้ัง 5 จุดสํารวจ ตั้งแตป 2547-
2557 พบวาคาความเค็มเฉลี่ยของนํ้าทะเลในทะเลสาบสงขลา อยูในชวง 8.07-27.69 ppt โดยชวงเดือนท่ีมีคาความ
เค็มเฉลี่ยสูงสุด คือ กอนฤดูฝนตั้งแตเดือนกรกฏาคมถึงสิงหาคมและลดลงตํ่าสุดในชวงฤดูฝนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน
ถึงธันวาคม จุดสํารวจท่ีมีคาความเค็มเฉลี่ยสูงสุด คือ บริเวณปากทะเลสาบสงขลา (SK15) ในชวงเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม 27.69 ppt และตํ่าสุดบริเวณปากคลองสําโรง (SK13) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 8.07 ppt ดัง
ภาพ 2 

 

 
 

ภาพ 2 การเปลี่ยนแปลงความเค็มของนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
 

 2.2 ไตรบิวทิลทินมีความสามารถในการละลายลดตํ่าลงในชวงความเปนกรดดาง 6-8 (Inaba et al., 
1995) และมีความสามารถในการดูดติดท่ีดีในสภาวะท่ีความเปนกรดดางเทากับ 7 (Bangkerdphol et al., 2009) 
จากผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิท้ัง 5 จุดสํารวจ ต้ังแตป 2547-2557 พบวาความเปนกรดดางเฉลี่ยของนํ้าใน
ทะเลสาบสงขลาอยูในชวง 6.92-8.24 โดยชวงเดือนท่ีมีคาความเปนกรดดางเฉลี่ยของนํ้าทะเลสูงสุด คือ ชวงกอนฤดู
ฝนในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและลดลงต่ําสุดในชวงฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จุดสํารวจท่ีมีคาความ
เปนกรดดางเฉลี่ยสูงสุด คือ บริเวณวัดสุวรรณคีรี (SK14) ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 8.24 และตํ่าสุดบริเวณ
ตําแหนงปากคลองสําโรง (SK13) ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 6.92 ดังภาพ 3 
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ภาพ 3 การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางของนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
 

 2.3 ไตรบิวทิลทินมีความสามารถในการละลายลดลงเมื่ออุณหภูมิของนํ้าลดตํ่าลง (Inaba et al., 1995) 
และมีความสามารถในการดูดติดท่ีดีเมื่ออุณหภูมินํ้าสูงขึ้น (Bangkerdphol et al., 2009) จากผลการวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิท้ัง 5 จุดสํารวจ ต้ังแตป 2547-2557 พบวาอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปในชวง 28.63-31.50 
°C โดยชวงเดือนท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าทะเลสูงสุด คือ ชวงกอนฤดูฝนในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและลดลง
ตํ่าสุดในฤดูแลงชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม จุดสํารวจท่ีมีอุณหภูมเิฉลี่ยสูงสุด คือ บริเวณปากคลองพะวง (SK11) 
ในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 31.50 °C  และตํ่าสุดบริเวณตําแหนงวัดสุวรรณคีรี (SK14) ในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงมีนาคม 28.63 °C ดังภาพ 4 

 

 
 

ภาพ 4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมขิองนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหความสามารถในการละลายนํ้าจากคาความเปนกรดดาง พบวาไตรบิวทิลทินมีโอกาส

ละลายนํ้าไดดีตรงจุดสํารวจท่ีมีคาความเปนกรดดางเฉลี่ยสูงกวา 8 ไดแก ปากคลองพะวง (SK11) ในเดือนเมษายน
ถึงสิงหาคม สะพานเกาะยอ (SK12) ในเดือนกุมภาพันธถึงสิงหาคม วัดสุวรรณคีรี (SK14) ในเดือนเมษายนถึง
สิงหาคม และปากทะเลสาบสงขลา (SK15) ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม (ไมปรากฏขอมูลทุติยภูมิวาคาความเปน
กรดดางเฉลี่ยของนํ้าทะเลตํ่ากวา 6 จึงไมนําเกณฑความสามารถในการละลายนํ้าจากคาความเปนกรดดางตํ่ากวา 6 
มาวิเคราะห) โดยชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปรากฏขอมูลวาน้ําในทะเลสาบสงขลามีคาความเปนกรดดางเฉลี่ย
สูงกวา 8 ครอบคลุมจุดสํารวจในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลามากท่ีสุด (SK11 SK12 SK14 และ SK15) คิดเปน 80% ของ
พ้ืนท่ีสํารวจ รองลงมาเปนชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม คิดเปน 60% ของพ้ืนท่ีสํารวจ และชวงเดือนกุมภาพันธถึง
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มีนาคม 20% ของพ้ืนท่ีสํารวจ  โดยคาความเค็มและอุณหภูมิของนํ้าทะเลไมมีเกณฑบงชีค้วามสามารถในการละลาย
นํ้าท่ีแนนอนจึงไมสามารถนํามาวิเคราะหไดดังตาราง 1 

2. การวิเคราะหความสามารถในการดูดติดตะกอนจากคาความเค็ม พบวาไตรบิวทิลทินมีโอกาสดูดติด
ตะกอนไดดีตรงจุดสํารวจท่ีมีคาความเค็มเฉลี่ยนอยกวา 15 ppt ไดแก ปากคลองพะวง (SK11) ในเดือนพฤศจิกายน
ถึงมีนาคม สะพานเกาะยอ (SK12) ในเดือนพฤศจิกายนถงึมีนาคม และปากคลองสําโรง (SK13) ในเดือนพฤศจิกายน
ถึงพฤษภาคม โดยชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคมปรากฏขอมูลวานํ้าใน
ทะเลสาบสงขลามีคาความเค็มเฉลี่ยต่ํากวา 15 ppt ครอบคลุมจุดสํารวจในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาตอนในท้ังหมด 
(SK11 SK12 และ SK13) คิดเปน 60% ของพ้ืนท่ีสํารวจ รองลงมาเปนชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม คิดเปน 20% 
ของพ้ืนท่ีสํารวจ โดยคาความเปนกรดดางและอุณหภูมิของนํ้าทะเลไมมีเกณฑบงชีค้วามสามารถในการดูดติดตะกอน
ท่ีแนนอนจึงไมสามารถนํามาวิเคราะหไดดังตาราง 1 

3. เมื่อพิจารณาฤดูกาลและความสามารถในการละลายนํ้า พบวาชวงกอนฤดูฝนในเดือนเมษายนถึง
สิงหาคมเปนชวงท่ีมคีาความเปนกรดดางเฉลี่ยของนํ้าทะเลสูงกวา 8 คิดเปน 87.5% ของความถี่ท่ีตรวจพบคาความ
เปนกรดดางเฉลี่ยสูงกวา 8 ทุกจุดสํารวจในรอบป และจากการวิเคราะหความสามารถในการละลายนํ้าพบวา
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีไตรบิวทิลทินละลายนํ้าไดดีและน้ําทะเลมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาชวงเดือนอื่นๆ ดวยเชนกัน 
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าทะเลในชวงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 31.04 °C และกรกฎาคมถึงสิงหาคม 29.48 °C 

4. เมื่อพิจารณาฤดูกาลและความสามารถในการดูดติดตะกอน พบวาชวงฤดูฝนถึงฤดูแลงในเดือน
พฤศจิกายนถึงมีนาคม เปนชวงท่ีมีคาความเค็มเฉลี่ยของนํ้าทะเลตํ่ากวา 15 ppt คิดเปน 85.7% ของความถี่ท่ีตรวจ
พบคาความเค็มเฉลี่ยตํ่ากวา 15 ppt ทุกจุดสํารวจในรอบป และจากการวิเคราะหความสามารถในการดูดติดตะกอน
พบวาชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีไตรบิวทิลทินดูดติดตะกอนไดดีและนํ้าทะเลมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวาชวงเดือนอื่นๆ 
ดวยเชนกัน โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของนํ้าทะเลในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 28.91 °C และกุมภาพันธถึงมีนาคม 
28.86 °C 
 
ตาราง 1 ความสามารถในการละลายนํ้าและดูดติดตะกอนของไตรบิวทิลทินท่ีชวงเวลาตาง ๆ ในทะเลสาบสงขลา 

จุด
สํารวจ 

ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. ก.ค.-ส.ค. พ.ย.-ธ.ค. 
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- - 
S 
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- 

A 
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- - 

SK12 
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S 
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A 
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A 
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- - 

SK14 - - - - 
S 
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- - 

S 
(8.04) 

- - - - 

SK15 - - - - 
S 

(8.19) 
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หมายเหต ุ– คาไมอยูในเกณฑวิเคราะห 
  S ละลายนํ้าไดดีท่ีคาความเปนกรดดางสูงกวา 8 (คาความเปนกรดดางเฉลี่ย) 

 A ดูดติดตะกอนไดดีท่ีคาความเค็มตํ่ากวา 15 ppt (คาความเค็มเฉลี่ยในหนวย ppt) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลามีการละลายนํ้าของไตรบิวทิลทินไดดีในบางฤดูกาล ซ่ึง
หมายถึงหากมีการชะละลายลงสูทะเลสาบสงขลาหรือมีการละลายคืนกลับจากตะกอนดินสูนํ้าทะเล จะมีโอกาส
แพรกระจายไดงายดวยเชนกัน รวมถึงมีการดูดติดตะกอนไดดีในบางฤดูกาล ซ่ึงหมายถึงหากมีการชะละลายลงสู
ทะเลสาบสงขลาหรือมีการละลายในนํ้าทะเลอยูกอนน้ัน จะมีโอกาสสะสมในตะกอนดินและสัตวทะเลจําพวกหอยได
งายดวยเชนกัน ในกรณีท่ีมีแหลงกําเนิดไตรบิวทิลทินในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาจะทําใหมีการแพรกระจาย การสะสม 
เกิดผลกระทบตอสัตวทะเล ระบบนิเวศ และมนุษยได ไตรบิวทิลทินสามารถละลายอยูในนํ้าทะเลสาบสงขลาไดงาย
ในชวงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีคาความเปนกรดดางเฉลี่ยมีคาสูงกวา 8 และเปนชวงกอนฤดูฝนท่ี
อุณหภูมนํ้ิาทะเลสาบมีคาสูงกวาชวงอื่นๆ ในรอบป สอดคลองกับการตรวจพบปริมาณสารไตรบิวทิลทินในแหลงนํ้า
ในแมนํ้าสําคัญในประเทศไทยในฤดูแลงสูงกวาในฤดูฝน (สํานักจัดการคุณภาพนํ้า, 2552) และตรวจพบปริมาณไตร
บิวทิลทินในทะเลไอซแลนดตอนใตในชวงฤดูรอนสูงกวาชวงฤดูหนาว 5-10 เทา โดยไมมีนัยสําคัญจากกิจกรรมการ
ขนสงทางเรือในพ้ืนท่ีดวย (Skarphédinsdóttir et al., 1996) โดยความสามารถในการดูดติดตะกอนภายหลังการ
ละลายในนํ้าเกิดไดงายในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีคาความเค็มเฉลี่ยตํ่ากวา 15 ppt และเปน
ชวงฤดูฝนและฤดูรอนท่ีอุณหภูมินํ้าทะเลสาบมีคาตํ่ากวาชวงอื่นๆ ในรอบป สอดคลองกับสมบัติของไตรบิวทิลทินซ่ึง
เปนสารท่ีสามารถตกตะกอนสูชั้นตะกอนไดงายและหากมีการปนเปอนในแหลงนํ้าธรรมชาติ จะมีโอกาสปนเปอนใน
แหลงนํ้าจืดจนเกิดความเปนพิษไดมากกวาในนํ้าทะเล (Inaba et al., 1995)  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
การประเมินความสามารถในการละลายนํ้าและการดูดติดตะกอนของไตรบิวทิลทินพิจารณาตามฤดูกาล

และตําแหนงการสํารวจคุณภาพนํ้าเปนการวิเคราะหทางออมจากปจจัยทางกายภาพ-เคมีในสิ่งแวดลอม โดยอาศัย
ความคาความเปนกรดดางและคาความเค็ม  ซ่ึงอาจเบ่ียงเบนไดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปของปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ในการละลายและการดูดติดตะกอน ควรมีการทวนสอบดวยการวิเคราะหปริมาณจริงในนํ้าและตะกอน ซ่ึงแมวา
ขั้นตอนการวิเคราะหหาปริมาณของไตรบิวทิลทินในนํ้าและตะกอนจะทําไดยาก มีคาใชจายสูง จําเปนตองใชความ
เชี่ยวชาญและเคร่ืองมือวัดท่ีทันสมัยเพ่ือความแมนยําและความถูกตอง แตหากมีการศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในสวนน้ี
ก็จะเปนประโยชนในการเฝาระวังมลพิษในทะเลสาบสงขลาได 
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