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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณภาพน้ําทางกายภาพ-เคมีและบีโอดชีายฝงเมืองเกา

สงขลาและเพ่ือพัฒนาแบบจําลองแสดงความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีชายฝงเมืองเกา
สงขลา ขอบเขตพ้ืนท่ีวิจัยกําหนดชายฝงเมืองเกาสงขลาและบริเวณใกลเคียงในทะเลสาบสงขลาตอนลาง การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีกับคาบีโอดีพิจารณาเปนชวงเวลาตามฤดูกาล ไดแก (1) 
ฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม) (2) กอนฤดูฝน (เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม) (3) กอนฤดูฝน (เดือน
กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม) และ (4) ฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม) ความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้า
ทางกายภาพ-เคมีกับคาบีโอดีท่ีถูกคัดเลือกวิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์สหพหุคูณยกกําลังสอง โดยพิจารณาคา R2 

มากกวา 0.5 ท่ีปรากฏมากกวาหนึ่งคร้ัง การทวนสอบทําโดยการวิเคราะหคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลา โดยการ
เก็บตัวอยางน้ําทะเลในชวงกอนฤดูฝนและฤดูฝน พบวาคาความเปนกรดดาง คาความเค็มและออกซิเจนละลาย
สามารถใชในการประเมินแนวโนมคาบีโอดีได ซ่ึงพารามิเตอรการตรวจวัดทางกายภาพ-เคมีท่ีถูกคัดเลือกเหลาน้ีมี
ความสอดคลองกับบีโอดีในทางทฤษฎี ตรวจวัดไดงาย ไมมีขั้นตอนซับซอน และเวลาท่ีใชในการประเมินผลนอยกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดดวยบีโอดี 
คําสําคัญ: คุณภาพนํ้า, บีโอดี, แบบจําลอง, ชายฝงเมืองเกาสงขลา, ทะเลสาบสงขลา 

Abstract  
 The main objectives of this research were to study correlation between physico-
chemical water quality and BOD in Songkhla old-town coast and to develop the correlation 
model of the physico-chemical water quality and BOD in Songkhla old-town coast. The scope of 
this research area defined in the Songkhla old-town coast and nearby Songkhla Lake. Analysis of 
the relationship between physico-chemical water quality and BOD 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 correlation 
between physico-chemical water quality and BOD were selected from values of multiple 
correlation coefficient square which is considered by R2 > 0.5 that presented more than once. 
Verification was carried out by analyzing the water quality in the coast of Songkhla old-town 
coast by sampling sea water in before rainy season and rainy season. The results founded that 
pH, salinity and DO could be used to assess trends of BOD. The physico-chemical parameters, 
that were selected, were theoretically associated with BOD, easy to detect, uncomplicated 
procedure and less evaluation time when compare to the measurement with BOD. 
Keyword: Water quality, BOD, Model, Songkhla Old-Town coast, Songkhla lake 
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บทนํา 
ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก สงขลา 

พัทลุง และนครศรีธรรมราช เปนแหลงนิเวศทางทะเลท่ีสําคัญ มีการทําประมง การเลี้ยงกุง การทําการเกษตร  
การเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา โรงงานอุตสาหกรรม แหลงทองเท่ียว และท่ีต้ังของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี (Chesoh and 
Lim, 2008; Riumcharoen et al., 2008) แบงเปนทะเลสาบตอนบน ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนลาง 
(Chesoh and Lim, 2008) โดยทะเลสาบสงขลาตอนลางตลอดจนถึงปากทะเลสาบเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทางออกติดตอสู
อาวไทย (Angsupanich and Rakkheaw, 1997; Chesoh and Lim, 2008; Riumcharoen et al., 2008) และ
เปนพ้ืนท่ีของชายฝงเมืองเกาสงขลา ซึ่งมีการใชประโยชนท้ังเปนแหลงนํ้าดานการประมง การคมนาคม  
แหลงทองเท่ียว เปนแหลงท่ีต้ังของชุมชน ทาเรือขนาดเล็กและทาเรือนํ้าลึกเชิงพาณิชยขนาดใหญ  ดวยลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนท่ี ปญหาสําคัญอยางหน่ึงของคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลาคือการเปนแหลงรองรับนํ้าเสียชุมชน
และกิจกรรรมทางนํ้าในพ้ืนท่ี ซ่ึงลวนเปนสาเหตุของการปนเปอนและการสะสมของสารอินทรียในแหลงนํ้าท้ังสิ้น  
มีรายงานผลการศึกษาคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาตอนลางรวมไปถึงพ้ืนท่ีปากทะเลสาบพบวามีปริมาณของ
สารอินทรียปนเปอนสูง ซ่ึงมีผลตอคุณภาพนํ้าท่ีเสื่อมโทรมลงและทรัพยากรสัตวนํ้าลดลง โดยสาเหตุสําคัญสวนหน่ึง
มาจากนํ้าท้ิงชุมชน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และโรงงานอุตสาหกรรม (Riumcharoen et al., 2008) 

สารอินทรียเปนสารประกอบท่ีมีอยูในแหลงนํ้าธรรมชาติ (AWWARF, 1993) เกิดขึ้นจากกิจกรรมทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ท่ีเกิดขึ้นภายในและโดยรอบแหลงนํ้า (Kanokkantapong et al., 2006) โดยสวนใหญ
แลวพบวาปริมาณของสารอินทรียในนํ้ามาจากการกระทําของมนุษยเปนสําคัญ (Filella, 2009) สารอินทรีย
กอใหเกิดปญหามากมายเกี่ยวกับคุณภาพนํ้า กอใหเกิดการลดการสองผานของแสงสูทองนํ้า เปนแหลงอาหารสําหรับ
จุลินทรียทําใหเกิดการเนาเสีย เปนสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของวัชพืชนํ้าอยางรวดเร็ว และลดคุณภาพชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี (Pinney et al., 2000; Bojcevska, and Tonderski, 2007; Li et al., 2008) การ
วิเคราะหปริมาณสารอินทรียในทะเลสาบสงขลาโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ไดมีการรายงานดวยคาบีโอดี
เปนพ้ืนฐาน โดยนิยามวาเปนตัวแทนของสารอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม วัชพืช สบู สารซักฟอก 
อุจจาระ ปสสาวะ ท่ีปนเปอนในแหลงนํ้า บริเวณใดท่ีมีคาบีโอดีมาก หมายถึง บริเวณน้ันมีความสกปรกในรูปของ
สารอินทรียปนเปอนสูง (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16, 2552)  

คาบีโอดีท่ีวัดไดเปนคาท่ีไดจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียดวยจุลินทรีย โดยใชเวลา 5 วัน  
ท่ีอุณหภูมิ  20 °C เปนการวัดความตองการออกซิเจนท้ังหมดในการยอยสลายสารอินทรียคารบอนในแหลงนํ้า 
(ธงชัย พรรณสวัสด์ิ,  และ เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ, 2536) ดังน้ันการเฝาระวังคุณภาพนํ้าเพ่ือประเมินปริมาณ
สารอินทรียในแหลงนํ้าจากการวิเคราะหคาบีโอดีจึงตองใชระยะเวลาอยางนอย 5 วันในการรายงานผลและมีขั้นตอน
ในการดําเนินการวิเคราะหท่ีตองอาศัยอุปกรณและผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดวยเหตุน้ีเพ่ือใหการเฝาระวัง
คุณภาพนํ้าสามารถปฏิบัติไดงาย รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และสามารถประยุกตใชกับชุมชนเพ่ือการมีสวนรวมใน
การเฝาระวังคุณภาพนํ้าโดยประเมินคาบีโอดีดวยสมการคณิตศาสตรอยางงายได การวิเคราะหความสัมพันธของ
พารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีจึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถทําได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธของ
คุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและคาบีโอดีในทะเลสาบสงขลาตอนลางและชายฝงเมืองเกาสงขลาอันเปนพ้ืนท่ีรองรับ
นํ้าเสียท่ีสําคัญ เพ่ือใชเปนตัวชวยในการประเมินคาบีโอดีตามแนวชายฝงเมืองเกาสงขลาใหเกิดความสะดวกมากขึ้น 
โดยใชการคัดเลื อกความสัมพันธของพารามิ เตอรทางกายภาพ-เคมีและคาบี โอดีด วยการพิจารณา 
คาสัมประสิทธิ์สหพหุคูณยกกําลังสองซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายอยูแลวในปจจุบัน (Gyawali, 2013) 
แตเน่ืองจากยังไมเคยมีขอมูลการสํารวจคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลา และยังไมเคยมีการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของพารามิเตอรตางๆ ในทะเลสาบสงขลาตอนลางมากอน รวมท้ังความสัมพันธในการศึกษาโดยสวน
ใหญมีความจําเพาะพ้ืนท่ีไมสามารถนํามาใชไดโดยตรง (Worrall and Burt,  2007) ผลงานวิจัยจึงเปนประโยชนใน
การเปนองคความรูใหมในการเร่ิมการสํารวจคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลาและเปนขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือ 
การพัฒนาการเฝาระวังคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลาในอนาคตได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือหาความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีทะเลสาบสงขลาตอนลาง  
2. เพ่ือพัฒนาแบบจําลองคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีชายฝงเมืองเกาสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
แบบจําลองเปนตัวแทนของวัตถุ เหตุการณ กระบวนการ หรือระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการคาดการณ 

การอธิบายลักษณะใหสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นหรือเพ่ือบงบอกสิ่งท่ีมีผลกระทบตอระบบ  
หลักในการสรางแบบจําลองมาจากการสรางแบบจําลองมโนภาพท่ีนึกขึ้นในสมองถึงโครงสรางและพฤติกรรมของ
ระบบออกมาในแบบท่ีแตกตางและมีความสับสนอยู และเปนจุดเร่ิมตนนําไปสูการพัฒนาเปนแบบจําลองแผนภาพ
ซ่ึงเปนภาพวาดแทนความสัมพันธของกระบวนการและระบบตางๆ ท่ีมีความเปนระเบียบแบบแผน มีความชัดเจน
และสามารถถายทอดความคิดใหคนอื่นเขาใจไดมากขึ้น แตยังไมสามารถบอกลักษณะการทํางานของระบบไดโดย
ตองอาศัยแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีเปนตัวเลขซ่ึงสามารถแสดงถึงปริมาณท่ีบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงได  (นิพนธ 
ต้ังธรรม, 2539) และดวยปฏิสัมพันธของการวิเคราะหคุณภาพนํ้า พบวาการตรวจวัดสารอินทรียในนํ้า ของแข็งในนํ้า 
สมบัติทางกายภาพและสารอาหารในนํ้า มีความเชื่อมโยงกันดังแสดงในภาพ 1 จึงไดมีการศึกษาความสัมพันธเพ่ือ
พัฒนาแบบจําลองในการทํานายคุณภาพนํ้าไวเพ่ือประโยชนมากมาย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 ปฏิสมัพันธของการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในหองปฏิบัติการ 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก The University of Georgia extension (2016) 
 
Fadini et al. (2004) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของพารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีและชีวภาพในระบบ

บําบัดนํ้าเสียพบวา COD DOC และ BOD ในนํ้าเสียท่ีเขาและออกจากระบบบําบัดนํ้าเสียมีความสัมพันธเชิงเสนตรง 
เชน BOD = 0.4589COD + 4.6417 COD = 4.1794DOC – 1.8015 และ BOD = 2.0626DOC – 5.7170 ท่ี R2 
เทากับ 0.96 0.88 และ 0.91 ตามลําดับ สําหรับนํ้าเสียเขาบอเติมอากาศ โดยนํามาใชประเมินคาพารามิเตอรแทน
การตรวจวัดไดเปนทางเลือกในการลดคาใชจายในการวิเคราะหสําหรับพารามิเตอรท่ีตองทําการวัดเปนประจําทุกวัน
หรือขาดแคลนเคร่ืองมือ  

Worrall and Burt (2007) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของสีในนํ้า (หนวย Hazen) และ DOC  
จากแหลงนํ้า 44 แหลงในประเทศอังกฤษ พบวา DOC = 0.379Colour0.83 ท่ี R2 เทากับ 0.72 (n = 477)  
โดยความสัมพันธท่ีไดมีความจําเพาะตอแหลงนํ้าและการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  

Ophithakorn et al. (2011) ไดทําการทํานาย SCOD ในนํ้าท่ีผานการบําบัดจากระบบบําบัด 
แบบบึงประดิษฐของเทศบาลนครหาดใหญ โดยการใชแบบจําลองท่ีพัฒนาดวยโปรแกรม STELLA ในการประเมินคา 
COD ในนํ้าออกจากระบบดวยสมการปฏิกิริยาอันดับหน่ึงและทํานายคา SCOD ดวยสมการเสนตรง SCOD = 

สารอินทรีย 
BOD COD TOC O&G 

สารอาหาร 
NH3 TKN TP 

ของแข็งในนํ้า 
TS TSS TDS 

สมบัติกายภาพ 
pH อุณหภูมิ ความขุน สี กล่ิน 
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1.7173COD – 114.48 สําหรับบอหมักและ SCOD = 0.2047COD + 11.38 สําหรับบอบึงประดิษฐท่ี R2 เทากับ 
0.77 และ 0.75 ตามลําดับ พบวาแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนํามาใชทํานาย SCOD ในนํ้าออกจากระบบบําบัด
ไดท่ี R2 เทากับ 0.89  

Gyawali et al. (2012) ไดทําการศึกษาความสัมพันธการใชประโยชนท่ีดิน (ULU) และพารามิเตอร
คุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีคลองอูตะเภาดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน พบวา SS NH3 และ FCB มีความสัมพันธเชิง
เสนตรงกับการใชประโยชนท่ีดินเขตเมือง ท่ี SS = 209.09-0.442ULU NH3 = 2.03 + 0.006ULU และ FCB = 
61648.47 + 299.93 ULU  ท่ี R2 เทากับ 0.56 0.68 และ 0.72 ตามลําดับ ซึ่งสมการท่ีไดสามารถใชทํานายคุณภาพ
นํ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองได  

Ophithakorn  et al. (2013) ไดทําการทํานาย TTHM ในนํ้าท่ีผานการบําบัดจากระบบบําบัด 
แบบบึงประดิษฐของเทศบาลนครหาดใหญดวยคา DOC โดยทํานายคา TTHM ดวยสมการเสนตรงท่ีพัฒนาไว
สําหรับประเมินคา TTHM จาก DOC ในนํ้าท้ังฤดูรอนและฤดูฝนโดย Inthanuchit (2009) TTHM = 83.397DOC - 
13.245 TTHM = 69.686DOC + 1.936 และโดย Srimuang (2010) TTHM = 77.59DOC + 83.854 TTHM = 
138.18DOC ท่ี R2 > 0.9 พบวาแบบจําลองท่ี Inthanuchit (2009) และ Srimuang (2010) พัฒนาขึ้นมาสามารถ
นํามาชวยทํานาย TTHM ท่ีอาจเกิดขึ้นในนํ้าปลอยออกจากระบบบําบัดได เปนประโยชนในการควบคุมการทํางาน
และคาดการณปริมาณ DOC ในนํ้าท่ีปลอยออกจากระบบบําบัดโดยไมตองทําการตรวจวัด TTHM โดยตรง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การหาความสัมพันธของคุณภาพน้ําทางกายภาพ-เคมีและคาบีโอดีของทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
หาความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและคาบีโอดีของทะเลสาบสงขลาตอนลางจากขอมูล

ทุติยภูมิจากการสํารวจคุณภาพนํ้าของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 ต้ังแตป 2547-2557 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม
ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางนํ้า SK11 SK12 SK13 SK14 และ SK15 ดังแสดงในภาพ 2 ซึ่งมีตําแหนงของชายฝง 
เมืองเกาสงขลาเปนบริเวณติดชายฝงตําบลบอยางต้ังอยูระหวางตําแหนง SK13 และ SK15 การหาความสัมพันธทํา
โดยการสรางแผนภาพการกระจายเพ่ือดูลักษณะการกระจายและแนวโนมของจุดเทียบกับแนวเสนตรงและพิจารณา 
คาสัมประสิทธิ์สหพหุคูณยกกําลังสอง (R2) เพ่ือวิเคราะหคาท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตามวาสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตนไดถูกตองเทาไร ซ่ึงในการศึกษาจะพิจารณาคา R2 ท่ีมากกวา 0.5 เปนสําคัญ 
(AWWARF, 1993) และมีขอกําหนดพิจารณาเพ่ิมเติมสําหรับการวิจัยน้ีวาควรมีคา R2 ท่ีมากกวา 0.5  จํานวน 2 
คร้ังขึ้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงการเลือกความสัมพันธท่ีอาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยทําการวิเคราะหคา R2 ของพารามิเตอร
ทางกายภาพ-เคมีและบีโอดี  4 ชวงเวลา คือ ชวงท่ี 1 ฤดูแลง เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ชวงท่ี 2 กอนฤดูฝน 
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ชวงท่ี 3 กอนฤดูฝน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และชวงท่ี 4 ฤดูฝน  
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อางอิงตามชวงเวลาการสํารวจคุณภาพนํ้าของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
 2. การสํารวจคุณภาพน้ําชายฝงเมืองเกาสงขลาและการหาความสัมพันธของคุณภาพน้ําทางกายภาพ-
เคมีและคาบีโอดีของชายฝงเมืองเกาสงขลา 

ทําการเก็บตัวอยางนํ้าดําเนินการ 4 คร้ัง คือ ในชวงกอนฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จํานวน 2 
คร้ัง และในชวงฤดูฝนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จํานวน 2 คร้ัง การเก็บตัวอยางนํ้าทะเลชายฝงในเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคมเพ่ือใชเปนตัวแทนคุณภาพนํ้าในชวงกอนฤดูฝน ซ่ึงเปนชวงฤดูท่ียาวนานท่ีสุดในชวงป 
มิถุนายนถึงตุลาคม และทําการเก็บตัวอยางนํ้าทะเลชายฝงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพ่ือใชเปนตัวแทน
คุณภาพนํ้าในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนชวงท่ีมีการแปรปรวนของคุณภาพนํ้ามากท่ีสุด โดยพิจาณาวาความสัมพันธท่ีไดจะ
แสดงผลของความความสัมพันธท่ีเกิดในชวงเวลาสวนใหญตามการแบงฤดูของป และแสดงผลของความ
ความสัมพันธท่ีชวงเวลาท่ีมีปจจัยกระทบตอความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดของป โดยการเก็บในภาชนะพลาสติก
ชนิด Polyethylene ดวยวิธีการแบบจวง จากน้ันนําตัวอยางมาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพ-เคมี ไดแก 

Temperature (water; °C) DO (mg/L) pH แลวเก็บรักษาตัวอยางโดยการแชเย็นท่ี 4C จนกระท่ังนําตัวอยางมา
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วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ-เคมีอื่นๆ ในหองปฏิบัติการ ไดแก Salinity (ppt) Conductivity (ms/cm) 
Turbidity (FAU) DO (mg/L) TS (mg/L) SS (mg/L) TDS (mg/L) TP (mg/L) NO2-N (mg/L) NO3-N (mg/L) 
NH3-N (mg/L) และ BOD (mg/L) วิธีการตาม Standard Methods for the examination of water & 
wastewater 22st edition (APHA, 2012) โดยแบงตําแหนงจุดเก็บตัวอยางจากระยะทางจากถนนชลเจริญถึงถนน
กําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปน 3 ตําแหนง ดังแสดงในภาพ 2 นําผลการวิเคราะหมาใชพิจารณา
ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพ-เคมี เชน Temperature DO pH TS SS NO3-N  NO2-N กับสารอินทรียใน
รูปบีโอดีชายฝงเมืองเกาสงขลา โดยใชการพิจารณาเปรียบเทียบผลวิเคราะหปจจุบันกับความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจริง
ของพ้ืนท่ีแวดลอมโดยรอบอางอิงตามตําแหนงเก็บตัวอยางนํ้า SK11 SK12 SK13 SK14 และ SK15 ของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 จากขอมูลทุติยภูมิ ยอนหลังต้ังแตป 2547-2557 ท่ีไดทําการวิเคราะหไว  
 

   
 

ภาพ 2 ตําแหนงสํารวจคุณภาพนํ้าและจุดเก็บตัวอยางนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลา 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 (2552); ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (2557) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความสัมพันธของคุณภาพน้ําทางกายภาพ-เคมีและคาบีโอดีของทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
ความสัมพันธของพารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีและคาบีโอดีจากการสรางความสัมพันธเชิงเสนตรงและ

พิจารณาคัดกรองความสัมพันธดวยสัมประสิทธ์ิการทํานายคา R2 โดยอางอิงพารามิเตอร ไดแก Temperature 
(water) pH Salinity Conductivity Turbidity DO TS SS TDS TP NO2-N NO3-N NH3-N และ BOD พบวาชวง
ท่ี 1 ฤดูแลง เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงคา
ของ BOD ไดแก  BOD-Salinity BOD-Conductivity BOD-DO BOD-TS BOD-TDS BOD-TP BOD-NO2-N และ 
BOD-NH3-N ชวงท่ี 2 กอนฤดูฝน เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีมีความสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงคาของบีโอดี ไดแก  BOD-pH BOD-DO BOD-TP และBOD-NH3-N ชวงท่ี 3 กอนฤดูฝน  
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงคาของบีโอดี 
ไดแก  BOD-Temperature BOD-pH BOD-Salinity BOD-Conductivity BOD-Turbidity BOD-DO BOD-TDS 
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BOD-TP BOD-NO2-N และBOD-NH3-N และชวงท่ี 4 ฤดูฝน เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม BOD-
Temperature BOD-pH BOD-ความเค็ม BOD-TP BOD-NO2-N และBOD-NH3-N โดยสามารถแสดงเปน
แบบจําลองแผนภาพแทนผลลัพธจากการพิจารณาความสัมพันธเชิงเสนตรงของพารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีและบี
โอดีท้ัง 4 ฤดูไดดังภาพ 3 โดยพารามิเตอรท่ีมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของคาบีโอดีของทะเลสาบสงขลา
ตอนลางท่ีมีความซํ้าซอนกันตลอดท้ัง 4 ฤดู คือ TP และ NH3-N รองลงมาเปนคา pH Salinity DO และ NO2-N ซ่ึง
มีความซํ้าซอนกัน 3 ฤดู 

 
 

ภาพ 3 แบบจําลองแผนภาพแสดงความสัมพันธของคุณภาพนํ้าทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีตลอดป 
 

2. คุณภาพน้ําชายฝงเมืองเกาสงขลาและการหาความสัมพันธของคุณภาพน้ําทางกายภาพ-เคมีและคา
บีโอดีของชายฝงเมืองเกาสงขลา 

ดวยเหตุผลท่ียังไมเคยมีการวิเคราะหคุณภาพน้ําชายฝงเมืองเกาสงขลาในอดีตท่ีผานมา ในการศึกษาจึงมี
ชุดขอมูลชายฝงเมืองเกาสงขลาจํานวนนอยและยังคงเปนงานวิจัยแรกๆ ท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกา
สงขลา จําเปนตองอาศัยความสัมพันธของทะเลสาบสงขลาตอนลางท่ีมีการสํารวจและบันทึกขอมูลไวมากกวา 10 ป 
เปนความสัมพันธฐานท่ีใชในการอางอิงและเปรียบเทียบ โดยพิจารณาวาชายฝงเมืองเกาสงขลาเปนสวนหนึ่ง 
ในทะเลสาบสงขลาตอนลาง โดยชายฝงเมืองเกาสงขลาเปนพ้ืนท่ีสวนหน่ึงของทะเลสาบสงขลาตอนลาง โดยผล 
การเปรียบเทียบดวยความสัมพันธท่ีไดจากการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในป 2558 จากการตรวจวิเคราะหนํ้าชายฝง
เมืองเกาสงขลาภาคสนามและในหองปฏิบัติการ 3 จุด ไดแก ทาแพขนานยนต ทาเรือแหลงพระราม และ ทาเรือขาง
โรงแรมเลคอินน โดยอางอิงพารามิเตอรตามรายงานคุณภาพนํ้าทะเลสาบสงขลาของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 16 
จํานวน 4 คร้ัง คือ ในชวงกอนฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จํานวน 2 คร้ัง และในชวงฤดูฝนเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จํานวน 2 คร้ัง และพิจารณาคัดเลือกความสัมพันธท่ีซ้ําซอนกันในแตละชวงฤดูของ
ทะเลสาบสงขลาและชายฝงเมืองเกาสงขลา โดยพบความสัมพันธของสภาพทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีในชวงกอน
ฤดูฝน คือ pH Salinity Conductivity Turbidity DO TDS NO2-N และ NH3-N และในชวงฤดูฝน คือ pH  
Salinity DO และ TP ดังน้ันความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นซ้ําๆ และสามารถบงชี้ความเชื่อมโยงพารามิเตอรทางกายภาพ-
เคมีและบีโอดีชายฝงเมืองเกาสงขลาท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุด คือ pH Salinity และ DO ซึ่งเปนความสัมพันธท่ี
ปรากฏซํ้าซอน 3 ฤดูกาลในทะเลสาบสงขลาตอนลางตลอดเวลา 11 ป จากขอมูลทุติยภูมิของสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคท่ี 16 และยังคงปรากฏในการตรวจคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลาท้ัง 2 ฤดู ในปปจจุบัน โดยแสดงคาเฉลี่ย
ของคุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลาไดดังตาราง 1 และสมการความสัมพันธของพารามิเตอรทางกายภาพ-เคมีและ
คาบีโอดีชายฝงเมืองเกาสงขลาในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าป 2558 ดังตาราง 2  
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ตาราง 1 คุณภาพนํ้าชายฝงเมืองเกาสงขลา 
พารามิเตอร ฤดู จุดเก็บตัวอยาง 

จุดที่ 1  
ทาแพขนานยนตสงขลา 

จุดท่ี 2  
ทาเรือแหลงพระราม 

จุดท่ี 3  
ทาเรือขางโรงแรม 

เลคอินน 
Temperature (water) 

(°C) 
กอนฤดูฝน 30.2±0.1 30.1±0.0 29.6±0.1 

ฤดูฝน 30.3±0.1 31.0±0.1 30.2±0.1 
pH กอนฤดูฝน 8.10±0.1 7.40±0.3 8.00±0.0 

ฤดูฝน 7.4±0.1 7.4±0.2 7.2±0.1 
Salinity 
(ppt) 

กอนฤดูฝน 28.4±1.7 23.6±2.4 27.6±1.6 
ฤดูฝน 3.8±0.1 2.6±0.2 2.3±0.1 

Conductivity 
(ms/cm) 

กอนฤดูฝน 47.5±0.1 40.3±0.6 46.3±0.4 
ฤดูฝน 7.4±0.3 5.1±0.7 4.6±0.4 

Turbidity 
(FAU) 

กอนฤดูฝน 16±6 31±2 7±2 
ฤดูฝน 22±3 25±2 26±2 

DO 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 7.6±0.0 5.2±0.1 5.9±0.2 
ฤดูฝน 3.2±0.0 3.2±0.4 2.8±0.1 

TS 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 29,610±1,878 25,140±2,100 28,520±1,478 
ฤดูฝน 3,729±807 2,579±278 2,320±418 

SS 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 11±3 37±1 17±5 
ฤดูฝน 29±8 29±7 30±8 

TDS 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 29,600±1,778 25,100±2,121 28,500±1,485 
ฤดูฝน 3,700±884 2,550±201 2,290±544 

TP 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 0.11±0.0 0.11±0.4 0.12±0.0 
ฤดูฝน 11±0.1 11±0.7 10±0.0 

NO2-N 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 0.15±0.01 0.16±0.02 0.13±0.01 
ฤดูฝน 0.67±0.04 0.44±0.01 0.63±0.07 

NO3-N 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 2.75±0.6 3.59±0.9 1.86±0.6 
ฤดูฝน 24.36±0.6 4.23±0.6 9.30±0.3 

NH3-N 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 0.4±0.0 5.3±0.2 0.7±0.2 
ฤดูฝน 0.3±0.0 0.1±0.0 0.7±0.1 

BOD 
(mg/L) 

กอนฤดูฝน 0.8±0.1 4.8±0.2 1.1±0.2 
ฤดูฝน 0.9±0.1 0.7±0.1 0.6±0.2 

 
ตาราง 2 ความสัมพันธของคาบีโอดีกับ pH ความเค็ม และ DO 

ความสัมพันธ ชวงฤดูกาล สมการ คาสัมประสิทธ์ิ 
สหพหุคูณ 

ยกกําลังสอง 

BOD - pH 
กอนฤดูฝน BOD=-5.8721pH+48.231 0.9958 

ฤดูฝน BOB=1pH-6.600 0.5714 

BOD - Salinity 
กอนฤดูฝน BOD=-0.8629Salinity+25.129 0.9921 

ฤดูฝน BOB=0.1905Salinity+0.181 0.9796 

BOD - DO 
กอนฤดูฝน BOD=-1.3895DO+10.895 0.5926 

ฤดูฝน BOD=0.5DO-0.8 0.5714 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาพบวาสมการท่ีไดในการวิจัยน้ีเปนกลุมสมการกลุมหน่ึงท่ีมคีวามถี่ของความสัมพันธท่ีเกิด

ซํ้าๆ ท่ีพิสูจนพบไดดวยวิธีการทางคณิตศาสตรจากการพิจารณาความสัมพันธเชิงเสนตรงและใชคา R2 มากกวา 0.5 
ในการคัดเลือกความสัมพันธสอดคลองกับวิธีการในงานวิจัยของ Fadini et al. (2004) Ophithakorn et al. 
(2011) Gyawali et al. (2012) และ Ophithakorn  et al. (2013) แตสมการท่ีไดยังไมมีความแมนยําเพียงพอท่ีจะ
ใชเพ่ือการคํานวณคาบีโอดีไดตลอดทุกกรณ ีวิธีการคัดเลือกความสัมพันธดวยคา R2 เปนวิธีการท่ีไดรับความนิยม
จากนักวิจัยอยางแพรหลายในการวิเคราะหแบบจําลองแตในบางคร้ังคา R2 อาจมีความเอนเอียงเน่ืองมาจากปจจัย
ตางๆ เชน ฤดูกาล (Worrall and Burt, 2007; Gyawali, 2013) พ้ืนท่ี และอัตราการไหล (Worrall and Burt, 
2007) ซ่ึงอาจตองใชวิธีการทางสถิติอื่นในการปรับคาหรือใชการหาความสัมพันธดวยวิธีการอื่น เชน ประยุกตใชการ
วิเคราะหความสัมพันธในแบบสมการท่ีมีตัวแปรมากกวาหน่ึงตัว (Gyawali, 2013)  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ความสัมพันธท่ีปรากฏในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าจากอดีตถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวา
ความสัมพันธของบีโอดีกับคาความเปนกรดดาง บีโอดีกับคาความเค็ม และบีโอดีกับคาออกซิเจนละลายท่ีปรากฏมี
ความเปนไปไดมากท่ีสุดท่ีจะเลือกใชเปนตัวแทนความสัมพันธเพ่ือประมาณคาบีโอดีแทนการวัดคาบีโอดีโดยตรง โดย
มีคา R2 มากกวา 0.5 ซึ่งอยูเกณฑท่ียอมรับได การตรวจวัด pH Salinity และ DO เปนการตรวจวัดทางกายภาพ
อยางงายท่ีมีขั้นตอนไมซับซอน ใชเวลาไมนานในการวัดและประเมินผล ท้ังยังสามารถประยุกตใชกับเคร่ืองมือใน
แบบภาคสนามท่ีรวดเร็วและใหผลทันทีได ซ่ึงหากมีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพนํ้าเพ่ือการเฝาระวังเปน
ประจําหรือมีตัวอยางจํานวนมาก การใชแบบจําลองท่ีไดสามารถชวยลดคาใชจายและเวลาในการตรวจวัดไดแต
สมการท่ีไดยังมีความจําเพาะเจาะจงตอพ้ืนท่ีและฤดูกาล และพารามิเตอรแตละตัวอาจไดรับอิทธิพลท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมได จึงตองใชความระมัดระวังในการนําไปใชและรายงานผล ในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สมการใหมีความซับซอนจริงตามธรรมชาตอิาจใชการวิเคราะหดวยความสัมพันธในแบบสมการท่ีมหีลายตัวแปรหรือ
การใชสถิติแบบอื่น  
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