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บทคัดยอ 
การศึกษาฟลักซของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารในน้ําในคลองปากพยิงในชวงฤดูน้ํามาก มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปริมาณฟลักซของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารที่อยูในน้ําของคลองปากพยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําบริเวณปากคลองจํานวน 1 จุด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ทําการเก็บตัวอยางน้ําทุกๆ      
1 ชั่วโมง เปนเวลา 25 ชั่วโมง (1 รอบวัน) เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารอนินทรียที่ละลายน้ําและตะกอน
แขวนลอย พรอมกับวัดความเร็วของกระแสน้ําดวยเครื่องตรวจวัดกระแสน้ํา และคํานวณหาฟลักซของตะกอน
แขวนลอยและฟลักซของสารอาหาร ผลการศึกษาพบวาฟลักซสุทธิของน้ํามีทิศออกสูทะเลในปริมาตร 22,302 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคาอยูในชวง (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 37.19-639.64 
(279.05±171.74) กิโลกรัมตอชั่วโมง โดยฟลักซสุทธิของตะกอนแขวนลอยมีทิศออกสูทะเลโดยมีคาเทากับ 1,656 
กิโลกรัมตอวัน ปริมาณไนไตรต ไนเตรต แอมโมเนีย และอนินทรียไนโตรเจนละลายน้ํารวมมีคาอยูในชวง (คาเฉลี่ย±
สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) คือ  11.20-35.00 (23.86±6.40), 42.00-219.80 (133.95±50.61), 0.00-134.40 
(50.46±45.08) และ 22.40-350.00 (204.85±93.14) ไมโครกรัมไนโตรเจนตอลิตร ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัส    
อนินทรียละลายน้ํามีคาอยูในชวง 9.30-62.00 (38.54±13.32) ไมโครกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร ฟลักซของสาร            
อนินทรียไนโตรเจนละลายน้ํามีทิศออกสูทะเลโดยฟลักซสุทธิของไนไตรต ไนเตรต แอมโมเนีย และอนินทรีย
ไนโตรเจนละลายน้ํารวมมีคาเทากับ 0.808, 6.700, 5.553 และ 13.670 กิโลกรัมไนโตรเจนตอวัน ตามลําดับ ฟลักซ
สุทธิของฟอสฟอรัสละลายน้ํามีคาเทากับ 2.069 กิโลกรัมฟอสฟอรัสตอวัน  ฟลักซของตะกอนแขวนลอยมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทิศทางของกระแสน้ํา ปริมาตรน้ํา ความเขมขนของ ปริมาณสารอนินทรียไนโตรเจนละลาย
น้ํา (แอมโมเนียและไนไตรต) สารอนินทรียฟอสฟอรัสละลายน้ํา ฟลักซของไนไตรต ฟลักซของแอมโมเนีย ฟลักซ       
ของอนินทรียฟอสฟอรัส และฟลักซของอนินทรียไนโตรเจนละลายน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01              
มีความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรด-ดาง และออกซิเจนละลายน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นอกจากนี้ ฟลักซของตะกอนแขวนลอยยังมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเขมขนของไนเตรตและมีความสัมพันธ      
เชิงลบกับเวลาที่เก็บตัวอยาง ความลึกของระดับน้ําและความเค็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการ
ทดลองพบวาสารอาหารสวนใหญมีแหลงที่มาจากบนบกและถูกพัดพาออกสูทะเลโดยวัฏจักรน้ําขึ้น-น้ําลงมีสวนสําคัญ
ที่ทําใหเกิดการไหลเวียนและพัดพาธาตุอาหารเขาและออกจากแมน้ําลําคลอง ฟลักซของสารอาหารจะมีคาสูงในชวง
น้ําลง และจะมีความเขมขนต่ําในขณะน้ําขึ้น ปริมาณสารแขวนลอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและลดลงในชวงรอยตอของ      
น้ําขึ้น-น้ําลงและฟลักซของตะกอนแขวนลอยสุทธิมีทิศทางออกสูทะเล 
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Abstract 
This study aims to examine the relationship between suspended sediment flux and 

dissolved inorganic nutrients flux in water column at Pak Phaying canal, Nakhon Si Thammarat 
province during wet season in September 2015. Hourly water samples were collected and 
determined the dissolved inorganic nutrients flux and suspended sediment flux across the canal’s 
mouth for a daily-cycle (25 hours period). Electromagnetic current meter was employed to 
measure flow speed and direction of the water movement. The results showed that the net water 
flux flowed toward the sea with the rate of 2 2 ,3 0 2  m3/day. Suspended sediment was found at 
37.19-639.64 kg/hr (range), with 279.05±171.74 kg/hr (mean±SD). The net suspended sediment 
also flowed toward the sea with the rate of 1 ,6 5 6  kg/day. In addition, the amount of nitrite, 
nitrate, ammonia and total dissolved inorganic nitrogen were 11 .20-35 .00 (23.86±6 .40), 42.00-
219.80 (133.95± 50.61), 0.00-134.40 (50.46± 45.08) and 22.40-350.00 (204.85± 93.14) µg-N/l, 
respectively. Dissolved inorganic phosphorous was 9.30-62.00 (38.54±13.32) µg-P/l. The inorganic 
dissolved nitrogen flux flowed toward the sea with the net of nitrite, nitrate, ammonia and 
dissolved inorganic nitrogen at the rate of 0 .808 , 6.700, 5.553 และ  13.670 kg-N/day, respectively. 
The net flux of dissolved phosphorous of 2.069 kg-P/day was also detected. 

Fluxes of suspended sediment had a highly significant positive relationship with all of the 
water current direction and volume, the concentration of inorganic dissolved nitrogen (ammonia 
and nitrite), dissolved inorganic phosphorous, flux of nitrite, flux of ammonia, flux of inorganic 
phosphorous and flux of inorganic dissolved nitrogen (p < 0.01). Moreover, fluxes of suspended 
sediment had a positive relationship with the concentration of nitrate, but significant negative 
relationship with the time of sample collection, depth and salinity of the collection sites (p < 
0.05). This indicates that most of the nutrients originating from lands is transported to the sea by 
tidal cycle which helps to circulate nutrients in-and-out of the canals and rivers. Flux of nutrients 
is at high level at low tide and low level at high tide. The amount of suspended sediment tends 
to increase and then decrease at the interface of tidal cycles, with the net flux of suspended 
sediment toward the sea.  
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บทนํา 

บริเวณปากแมน้ําหรือปากคลองที่มีทางติดตอกับ
ทะเลเปนบริเวณที่มีการผสมกันระหวางน้ําจืดและ        
น้ํ าท ะ เล ทํ า ให เกิ ด ร ะ บ บ เอ ส ทู รี  (Estuary) ขึ้ น             
การเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ํ าในระหวางการ
ผสมผสานโดยเฉพาะในรอยตอของน้ําจืดและน้ําเค็มที่
แทรกตัวเขามาตามรองน้ํากอใหเกิดการกอตัวของ
อนุภาคขนาดเล็กเปนสารแขวนลอยในน้ํา อนุภาคตางๆ 
เหลานั้นมีความเขมขนสูงบริเวณดานหนาของลิ่มนํ้าเค็ม
ก อ ใ ห เ กิ ด เ ป น บ ริ เ ว ณ ที่ มี ค ว า ม ขุ น สู ง              

(Turbidity Maximum) ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่เขาหรือ
ออกเอสทูรีตามความแรงของน้ําจืดที่ไหลออกทะเล      
ในการณนี้อนุภาคของตะกอนแขวนลอยจะจมตัวลง
ตามแรงโนมถวงของโลกและมีการกระจายตัวเปน         
วงกวางและเกิดการสะสมเปนลานตะกอนทะเลตามการ
ขึ้นลงของน้ําทะเล (Intertidal Mud Flats) ซึ่งเอสทูรี่
แตละแหงจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป  
[1]  ตะกอนแขวนลอย (Suspended  Sediment) 
สวนใหญมีขนาดเล็กและเบา แขวนลอยได ในน้ํ า 
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ตะกอนประเภทนี้ จะถู กพั ดพาไปถึ งสวนลึกของ
มหาสมุทรได แตจะใชเวลานานจึงจะตกลงทับถมกัน     
บนพื้ นมหาสมุทร [2] สารแขวนลอยเปนไปไดทั้ ง
สารอินทรียและสารอนินทรีย เชน ดิน ทรายละเอียด
มาก แพลงกตอน สารอินทรียขนาดเล็กหรือจุลินทรีย 
เปนตน ถาในน้ํามีปริมาณสารแขวนลอยดังกลาวอยูใน
ปริมาณมากเมื่อแสงสองมากระทบสารแขวนลอยนี้จะ
ทําใหเกิดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทําให
มองเห็นน้ํามีลักษณะขุน สารแขวนลอยที่อยูในน้ํานี้
อาจจะมีหรือไมมีผลตอสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศ
ของแหลงน้ํา สารแขวนลอยบางชนิดที่ทําใหน้ํามีความ
ขุนอาจจะไมมีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคมากนัก 
แตทําใหน้ํานั้นไมนาใชในการอุปโภคบริโภค ทําใหมีผล
ตอระบบการนําน้ํามาใชประโยชน เชน มีผลกระทบตอ
ระบบการกรองทําใหเครื่องกรองอุดตันและเสียเร็ว และ
มีผลตอระบบการฆาเชื้อดวยคลอรีน เนื่องจากสาร
แขวนลอยจะหอหุมจุลินทรียไว ทําใหคลอรีนไมสามารถ
ทําลายจุลินทรียได นอกจากนี้ความขุนในแหลงน้ํายังทํา
ใหการสังเคราะหแสงของพืชในน้ําเปนไปไดไมเต็มที่ 
เนื่องจากความขุนจะบดบังแสงอาทิตยที่จะผานลงไปใน
น้ําทําใหปริมาณออกซิเจนในน้ํามีนอยและมีผลตอการ
มองเห็นของสัตวน้ําดวย แตสารแขวนลอยบางชนิดที่ไม
ละลายในน้ําทําใหน้ําขุนและเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยู ในน้ําและไมสามารถจะนําน้ํานั้นมาเพื่อใช
ประโยชนได สารประเภทนี้สวนมากจะเปนของเสียที ่     
มี พิ ษ  (Hazardous Waste) ซึ่ ง ม า จ า ก โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมตางๆ และจากโรงพยาบาล เปนตน   

คลองปากพยิง เปนลําน้ําสายสําคัญสายหนึ่งท่ีอยู
ในพื้นที่ระหวางตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา และ
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค ล อ งป าก พ ยิ ง มี ต น น้ํ า เกิ ด ม า จ า ก เทื อ ก เข า
นครศรีธรรมราช บริ เวณทางดานตะวันออกของ
เทือกเขาตนน้ําอยูที่น้ําตกพรหมโลก ในเขตอําเภอ
พรหมคีรี ไหลไปทางทิศตะวันออก ผานตําบลบานเกาะ 
อําเภอ -พรหมคีรีและบานทาแพ ตําบลปากพูน อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช  คลองปากพยิงมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวิตของประชาชน มีการใชประโยชนจาก
คลองในกิ จกรรมตางๆ ไดแกการอุป โภคบริ โภค 
การเกษตร การประมง เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า อุตสาหกรรม

และการคมนาคมขนสง  มกีารใชประโยชนจากแหลงน้ํา
ไมไดรับการควบคุมอยางดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
แหลงน้ําเปนที่รองรับน้ําเสียและของเสียที่ เกิดจาก
กิจกรรมตางๆ [3] กระแสน้ําในบริเวณใกลปากคลองมี
ลักษณะเปนแบบกระแสนํ้าขึ้นน้ําลง ทําใหเกิดการ
หมุนเวียนของน้ําในบริเวณสวนตนของคลองปากพยิง
ถูกควบคุมโดยอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงและกระแสลม 
ทิศทางการไหลของกระแสน้ํามีสวนทําใหปริมาณธาตุ
อาหารในบริเวณอาวไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
นอกจากนั้นเปนการเพิ่มของสารแขวนลอยลงสูทะเล 
ซึ่งเปนผลทําใหความโปรงแสงมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน 
[4]      

ฟลักซคือปริมาณสารที่ผานพื้นที่หนาตัดใดๆ ตอ
หนึ่ งหนวยเวลา ฟลักซของตะกอนแขวนลอยและ 
ฟ ลั ก ซ ข อ ง ส า ร อ า ห า ร ล ะ ล า ย น้ํ า  (Susended 
Sediment and Inorganic Nutrient Fluxes) จึ ง
หมายถึงปริมาณสารอาหารอนินทรียและปริมาณของ
ตะกอนแขวนลอยที่ถูกพัดพาออกหรือเขาในบริเวณ    
เอสทูรีตอหนวยเวลา สามารถบอกทิศทางของการ
ถายเทสารนั้นได มีทิศทางการลําเลียงจากแมน้ําออกสู
ทะเล หรือจากทะเลพัดพาเขาสูแมน้ํา [3], [5] 

สารแขวนลอย คือ สารที่แขวนลอยในน้ํ ามี
แหลงกําเนิดหลักมาจากการพังทลายของดินและหินใน
ลักษณะของการผุพัง กัดกรอน และพัดพา เกิดขึ้นจาก
น้ําฝนที่ทําปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดในอากาศ
เกิ ด เป น ก ร ด ค า ร บ อ นิ ค  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ล ะ ล า ย                 
หินคารบอเนต สวนหนึ่งที่เกิดเปนตะกอนแขวนลอยจะ
เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางของกระแสน้ําและรวมไปถึงพวก
สารอินทรียและอนินทรียขนาดเล็กอื่นๆ [6]  ทั้งนี้ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบของสารแขวนลอยตอ
สิ่งมีชีวิตในน้ําขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณสาร
แขวนลอยในแหลงน้ํา  ความยาวนานของการสัมผัสกับ
สารแขวนลอย องคประกอบทางเคมีของสารแขวนลอย 
และขนาดของอนุภาคสารแขวนลอย ปริมาณสาร
แขวนลอยที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าอยู
ระหวาง 25-80 มิลลิกรัมตอลิตร [1] นอกจากนี ้         
สารแขวนลอย ยังรวมถึงสารที่เกิดจากอนุภาคขนาด
เสนผานศูนยกลางมากกวา 10-4 เซนติเมตร ซึ่งจะลอย
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กระจายอยูในตัวกลาง อนุภาคที่มีขนาดใหญนั้นเปน
สาเหตุทําใหนํ้ามีสีและขุน [7]   

ดวยเหตุน้ีการศึกษาฟลักซตะกอนแขวนลอยและ
สารอาหารบริเวณปากคลองปากพยิง ทําใหทราบถึง
ปริมาณธาตุอาหารที่ถูกพัดพาออกไปสูทะเลและทําให
ทราบถึงอัตราการแลกเปลี่ยนปริมาณตะกอนแขวนลอย
ระหวางคลองปากพยิงกับทะเลภายนอกซึ่งจะบงชี้ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากตะกอนแขวนลอยตอ
สิ่งแวดลอมชายฝงในบริเวณนั้นรวมถึงบริเวณใกลเคียง 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 

ทําการเก็บตัวอยางน้ําทะเลบริเวณปากคลองปาก 
พยิง ในวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2558  จํานวน          
1 สถานี ตั้งอยูที่ละติจูดที่ 8° 35' 26.9" N ลองจิจูดที่ 

99° 58' 10.5" E (Figure 1 ) ทํ าก ารเก็ บตั วอย างที่
ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหนาดวยกระบอกเก็บน้ํา
ขนาด 2 ลิตรใส ในขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร           
โดยเก็บตัวอยางทุกๆ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 25 ชั่วโมง 
(ครบ 1 วัฎจักรน้ําขึ้น-น้ําลง) แชตัวอยางในถังบรรจุ
น้ําแข็ง  นําตัวอยางมากรองดวยแผนกรอง Whatman 
GF/C ขนาด 0.45 ไมโครเมตร บนฝง วิเคราะหตะกอน
แขวนลอย  (Suspended Sediment; SS) ตามวิธีของ 
APHA, AWWA and WEF [8]  น้ํ าที่ ผ านการกรอ ง
นําไปวิเคราะหหาปริมาณสารอาหารละลายน้ําไดแก     
ไน เต รต  ไน ไต รต  แ อ ม โม เนี ย  แ ละฟ อสฟ อ รั ส             
ตามวิธีของ Strickland and Parsons [9] วัดคาการ
ดู ด ก ลื น แ ส งด ว ย เค รื่ อ ง  UV-VIS Double-beam 
Spectrophotometer  

 
 

 
 

 
 

Figure 1 จุดเก็บตัวอยางในคลองปากพยิง  (ดัดแปลงมาจาก Google.maps [10]) 
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ยี่หอ Hitachi รุน U-2900  วัดความเร็วของกระแสน้ํา
ดวยเครื่อง Electromagnetic Current Meter ยี่หอ 
ALEC รุน AEM213-D Serial No: 276  ประเทศญี่ปุน 
วัดความลึกของน้ํ า ณ จุดเก็บตัวอยางดวยเครื่อง 
Portable Echoes Sounder วัดความโปรงแสงดวย 
Secchi Disc  วัดคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ดวยวิธี 
Azided Modification ต า ม  Grasshoff et al. [11]            
วัดอุณหภูมิ ความเค็ม และความเปนกรด-ดาง (pH) 
ของน้ําดวยเครื่องวัดคุณภาพน้ําหลายตัวแปร ยี่หอ 
HORIBA รุน U-50 ทําการวัดภาคตัดขวางของลําน้ํา ณ 
จุดเก็บตัวอยางเพื่อนําไปประกอบกับขอมูลความลึก 
ความเร็วกระแสน้ํา ปริมาณตะกอน และปริมาณ
สารอาหารตางๆ ในแตละชั่วโมงเพื่อทําการคํานวณหา
ปริมาณฟลักซของปริมาตรน้ํา ฟลักซของตะกอน
แขวนลอย และฟลักซของปริมาณสารอาหารตางๆ ใน
แตละชั่วโมง และทําการคํานวณหาปริมาณฟลักซสุทธิ
ของแตละพารามิเตอรในรอบวัน หลังจากนั้นนําผลที่ได
ของแตละพารามิเตอรไปทําการวิเคราะหโดยโปรแกรม
วิเคราะหทางสถิติแบบ Pearson Correlation เพื่อหา
ความสัมพันธกันของขอมูล 
 
3.ผลและวิจารณผลการวิจัย 

สภาพแวดลอมโดยทั่วไปที่ทําการการตรวจวัดได
ในวันท่ีเก็บตัวอยาง (26-27 กันยายน 2558) ณ จุดเก็บ
ตัวอยาง 25 ชั่วโมงพบวา สภาพอากาศอยูในชวงฤดูฝน 
มีฝนตกหนักในชวงเวลา 13.00-16.30 น. ของวันที่       
26 กันยายน 2558 ทําใหมีอุณหภูมิอากาศอยูที่ 25-27 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิของน้ําอยูในชวง 29-31 
องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิ เจนละลายน้ํ าอยู ที่          
2.8-7.8 มิลลิกรัมตอลิตร ความเค็มของน้ําอยูในชวง 
0.0-18.0 สวนในพันสวน (ppt) มีคาความเปนกรด-ดาง 
อยูระหวาง 6.6-8.2 โดยในวันที่ 26-27 กันยายน 2558 
เริ่มตั้งแตเวลา 09.00น. (ของวันเสารที่ 26 กันยายน) 
ระดับน้ําขึ้น-น้ําลงในรอบตอการวัดในชวงแรกนั้นเปน
เวลาที่น้ํากําลังลงต่ําสุด และคอยๆ เพิ่มระดับขึ้นจนถึง
ระดับสูงสุดในชั่วโมงที่ 14 เวลาประมาณ 22.00 น. 
แลวจึงคอยๆ ลดระดับต่ําลงจนถึงระดับน้ําลงต่ําสุดอีก
ครั้งในชั่วโมงที่ 25 เวลา 09.00 น. ของวันอาทิตยที่     
27 กันยายน 2558 โดยระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด

บริเวณกลางรองน้ําเทากับ 1.90 เมตร และ 1.00 เมตร 
ตามลําดับ (Figure 2)   

การเก็บตัวอยางน้ําและวัดกระแสน้ําบริเวณ        
ปากคลองปากพยิงในวันที่  26-27 กันยายน 2558 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 กันยายน ถึงเวลา 
09 .00  น . ของวันที่  27  กันยายน พ .ศ .2558 มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปริมาณฟลักซของตะกอน
แขวนลอยและฟลักซของสารอาหารชนิดตางๆ ที่ถูก     
พัดพาเขาและออกจากจุดอางอิงตามวัฏจักรของน้ําขึ้น
น้ําลงในรอบ 1 วันนั้น  จากขอมูลที่ไดจากภาคสนาม
และจากการวิเคราะหตัวอยางในหองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
อาคารศูนย เครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อนําคาที่ไดมาทําการ
พลอตกราฟเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเปนรายชั่วโมงใน
รอบ 25 ชั่วโมงไดผลดัง Figure 2 พบวาความเค็ม        
ของน้ํ า ณ  จุดเก็บตัวอยางมีความเค็มอยูระหวาง 
(คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 0.0-18.0 (7.0±5.8) 
สวนในพันสวน โดยความเค็มต่ําสุดอยูระหวางชั่วโมงที่ 
1 และ 2 (เวลา 9 และ 10 นาฬิกาของเชาวันเสารที่ 26 
กันยายน 2558) ซึ่งเปนชวงที่น้ําลงต่ําสุด และมีความ
เค็มสูงสุดในชวงชั่วโมงที่ 14 (เวลา 22 นาฬิกา ของวัน
เสารที่  26 กันยายน 2558) โดยปริมาณ ไนไตรต             
ไนเตรต แอมโมเนีย และอนินทรียไนโตรเจนละลายน้ํา
รวมมีคาอยู ในชวง 11.20-35.00 (23.86±6.40), 
42.00-219.80  (133.95± 50.61), 0-134.40 (50.46± 
45.08) แ ล ะ  22.40-350.00 (204.85± 93.14) 
ไมโครกรัมไนโตรเจนตอลิตร ตามลําดับ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสอนินทรียละลายน้ํามีคาอยู ในชวง 9.30-
62.00 (38.54±13.32) ไมโครกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
(Figure 3) จากกราฟจะเห็นวาปริมาณความเขมขน
ของสารอาหารสปชีสตางๆ จะมีความเขมขนต่ําในชวง
น้ําขึ้นและมีคาคอนขางสูงในขณะน้ําลง และจากขอมูล
ของความ เร็ ว  ทิ ศทางของกระแสน้ํ า  และพื้ นที่
ภาคตัดขวางของคลองนําไปทําการคํานวณหาปริมาตร
ของน้ํ าที่ ไหลผานจุดเก็บตัวอย างในแตละชั่ วโมง          
จากความเขมขนของปริมาณฟอสฟอรัสละลายน้ําและ
ปริมาณไนโตรเจนละลายน้ําสปชีสตางๆ นําไปทําการ
คํานวณ หาฟลักซ ในแตละชั่ ว โมง ไดผลแสดงดั ง        
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Figure 4 โดยฟลักซของตะกอนแขวนลอยสูงสุดใน
ชั่วโมงท่ี 21 มีคา 640 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในชวงนํ้าลง 

ความเขมขนของตะกอนแขวนลอยในชวงเดือน
กันยายนตะกอนแขวนลอยมีแนวโนมของการเพ่ิมขึ้น
และลดลงท่ีสอดคลองกับความแรงของกระแสนํ้า 
กลาวคือ ปริมาณของตะกอนแขวนลอยจะคอยๆเพ่ิมขึ้น
เม่ือกระแสนํ้ามีกําลังแรงและลดลงในชวงท่ีกระแสนํ้า
กําลังออนกําลังลงในชวงของการตรวจวัดแตละครั้ง 
สอดคลองตามวัฏจักรนํ้าขึ้นนํ้าลง แสดงถึงกระบวนการ
ฟุงกระจายของตะกอนจากพ้ืนทองนํ้ากลับสูมวลนํ้า
ลักษณะระดับนํ้าและกระแสนํ้าขึ้น-นํ้าลงของการ
ตรวจวัด พบวากระแสนํ้ามีทิศทางหลักไปทางทิศเหนือ-
ใตตามแนวของลํานํ้าซ่ึงทอดตัวในทิศทางน้ีโดยมี         
ปากแมนํ้าอยูทางทิศใต  ในการตรวจวัดวันท่ี 26-27 
กันยายน 2558 พบวากระแสนํ้าในชวงเริ่มตนการวัด
เปนชวงกระแสนํ้าลงจากน้ันเปนชวงนํ้าขึ้นและนํ้าลง
ในชวงส้ินสุดการวัดพบวาในระหวางนํ้าลง ฟลักซของ

ตะกอนแขวนลอยมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของนํ้า
ทะเล โดยพบความเขมขนของตะกอนแขวนลอยสูงสุด
เกิดจากตะกอนถูกพัดพาจากดานเหนือคลองลงสูทะเล 
รวมท้ังเม่ือ นํ้าจืด เกิดการผสมกับ นํ้าทะเลบริเวณ            
ปากคลองจะทําใหเกิดตะกอนแขวนลอยขึ้น ซ่ึงใน
ระหวางการผสมผสานกันระหวางนํ้าจืดและนํ้าเค็มชวง
ความเค็มระหวาง 4-8 สวนในพันสวน จะทําใหเกิดเปน
บริเวณท่ีเกิดการสะสมของตะกอนสูงสุด (Turbidity 
Maximum Zone,TMZ) ตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึ้นจะ
มีคุณสมบัติในการยึดติดกันแนน เชน ดินโคลนและ     
ดินเลนซ่ึงสสารเหลาน้ีมักตกตะกอนกลายเปนตะกอน
ใต ท อ ง นํ้ า  พ้ื น ท่ี  TMZ เป น ดั ช นี สํ า ห รั บ บ อ ก
กระบวนการทางชีวภาพและทางเคมีได [12] เพราะ       
นํ้าท่ีมีความขุนจะจํากัดปริมาณแสงท่ีสองผานลงไปสู     
นํ้าทะเล ซ่ึงสงผลกระทบตอผลผลิตเบ้ืองตนของแหลง
นํ้าได 

 
 

 
 

Figure 2  การเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าบางประการใน 1 รอบวัฏจักรนํ้าขึ้น-นํ้าลง 
(แกนแนวต้ังรองคือแกนแสดงคาความสูงของนํ้า ณ จุดเก็บตัวอยาง) 
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Figure 3  การเปล่ียนแปลงปริมาณสารอนินทรียละลายนํ้าใน 1 รอบวัฎจักรนํ้าขึ้น-นํ้าลง 

 

 
Figure 4  การเปล่ียนแปลงฟลักซของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารไนโตรเจนรวมและฟอสฟอรัส 

รวมในรอบ 25 ชั่วโมง 
(แกนแนวต้ังรองคือแกนแสดงคา Suspended Sediment Flux) 
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การเปล่ียนแปลงฟลักซของธาตุอาหารตามเวลา
ทุกชนิดมีความสอดคลองกับนํ้าขึ้น-นํ้าลง ซ่ึงในชวง
เดือนกันยายนซ่ึงเปนชวงฤดูฝน (ฤดูนํ้ามาก) ดวยเหตุท่ี
คล่ืนนํ้าขึ้น-นํ้าลงในสองชวงฤดูกาลของบริเวณน้ีเปน
แบบคล่ืนน่ิง (Standing wave) [5] กระแสนํ้าจึง มี
ความแรงในชวงเวลาท่ีนํ้ากําลังมีการเปล่ียนระดับและ
เบาในชวงท่ีตรงกับยอดนํ้าขึ้น-นํ้าลง ลักษณะน้ีทําให
กระแสนํ้าไหลลงสูทะเลมีความแรงในชวงนํ้ากําลังลง
และไหลเขาสูแมนํ้าในชวงนํ้าขึ้น เม่ือพิจารณาแนวโนม
จะเปล่ียนไปในแนวทางน้ี ในเดือนกันยายนซ่ึงเปน         
ฤดูฝน (ตรงกับฤดูนํ้ามาก) การเปล่ียนแปลงของฟลักซ
ท้ังหมดแสดงให เห็นถึงการมีแหลงท่ีมาจากนํ้าจืด 
เพราะฟลักซในทิศออกสูทะเลมีปริมาณท่ีสูงกวาฟลักซ
ในทิศทางเขาสูปากคลองปากพยิง ขอสังเกตคือ ฟลักซ
ของไนไตรต มีคาคอนขางตํ่าและมีการเปล่ียนแปลงใน
รอบวันนอยมาก อาจเน่ืองมาจากเปนสารท่ีเปนตัวกลาง
ระหวางไนเตรตและแอมโมเนียจึงคงอยูในมวลนํ้าได
ในชวงระยะเวลาส้ันๆ 

ปริมาณสารอาหารอนินทรียละลายนํ้าของ
ปริมาณความเขมขนของสารอาหารไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในชวงเวลานํ้าลงตอ 1 รอบวันมีปริมาณ
ความเขมขนสูง ท้ังน้ีความเขมขนของสารอาหาร            
อนินทรียละลายนํ้าสวนใหญอาจมีแหลงท่ีมาจาก
แผนดิน (เน่ืองจากอยูในฤดูฝน มีนํ้าทาไหลลงมามาก) 
อันเปนผลมาจากการชะลางเน่ืองจากกิจกรรมของ
มนุษยไดแก กิจกรรมการปลอยนํ้าเสียจากบานเรือนลง
สูแหลงนํ้าและกิจกรรมการปลอยนํ้าเสียจากแหลงอื่นๆ 
เชน ทาเทียบเรือประมง แพกุง และการปลอยนํ้าจาก
กิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า รวมไปถึงกระชังเล้ียง
ปลา ซ่ึงในอนาคตอาจกอใหเกิดสภาวะยูโทรฟเคชันได
เพราะสารอาหารดังกลาวคือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
หากมีปริมาณมากเกินไปอาจสงผลตอการเจริญเติบโต
ของพืชนํ้าและแพลงกตอนพืชกอใหเกิดการเพ่ิมปริมาณ
ขึ้นของพืชนํ้าและแพลงกตอนพืชอยางรวดเร็ว [12] 
  
4.อภิปรายและสรุปผล 

จากคาของขอมูลของพารามิเตอรตางๆ เม่ือ
นํามาวิเคราะหผลทางสถิติพบวาฟลักซของตะกอน
แขวนลอยมีความสัมพันธเชิงบวกกับทิศทางของ

กระแสนํ้า ปริมาตรนํ้า ความเขมขนของ ปริมาณ
สารอนินทรียไนโตรเจนละลายนํ้า(แอมโมเนียและ           
ไนไตรต) สารอนินทรียฟอสฟอรัสละลายนํ้า ฟลักซของ
ไนไตรต ฟลักซของแอมโมเนีย ฟลักซของอนินทรีย
ฟอสฟอรัส และฟลักซของอนินทรียไนโตรเจนละลาย
นํ้ าอ ย า ง มี นั ย สํ า คัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ  0 .0 1  มี
ความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรด-ดางของนํ้า
ทะเล และคาออกซิเจนละลายนํ้าอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ี ฟ ลักซของตะกอน
แขวนลอยยังมีความสัมพันธกับความเขมขนของ          
ไนเตรตและมีความสัมพันธทางลบกับเวลาท่ีเก็บ
ตัวอยาง ความลึกของระดับนํ้าและความเค็มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานคุณภาพนํ้าในบริเวณท่ีมีตะกอนแขวนลอย
สูงจะทําใหอุณหภูมิของนํ้าสูงขึ้นและทําใหคาออกซิเจน
ละลายนํ้าลดลง [13] เน่ืองจากตะกอนแขวนลอยจะ     
ดูดซับพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมากกวา
โมเลกุลของนํ้า ความรอนดังกลาวจะถูกถายเทใหแกนํ้า
ท่ีลอมรอบ นํ้าท่ีอุนกวาจะมีปริมาณออกซิเจนละลาย
นอยกวานํ้าท่ีเย็นกวาจึงทําใหนํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงกวามี
ปริมาณออกซิเจนละลายตํ่ากวา [13] ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษาครั้งน้ี โดยพบความสัมพันธทางลบระหวาง
ตะกอนแขวนลอยและปริมาณออกซิเจนละลาย             
(r= -0.688**; p < 0.01) แ ต ไม พ บ ความ สั ม พั น ธ
ระหวางตะกอนแขวนลอยกับอุณหภูมิของนํ้า อันอาจมี
ผลมาจากในชวงท่ีศึกษาเปนฤดูฝน ตอนกลางวันมี       
ฝนตก มีแสงแดดนอย จึงทําใหอุณหภูมิของนํ้าไมคอย     
มีความแตกตางกัน แตพบความสัมพันธทางบวก
ระหวางอุณหภูมิของนํ้าและปริมาณออกซิเจนละลาย                  
(r = -0.536**; p < 0.01) 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ีเม่ือนําไปเปรียบเทียบ
กับการศึกษาบริเวณปากแมนํ้าประแสร [5], [6], [14] 
และปากแมนํ้าตราด [15] พบวาปริมาณฟลักซของนํ้า
สุทธิมีคาแตกตางกันมากเน่ืองจากแมนํ้าตราดมีขนาด
ใหญกวาในแมนํ้าประแสรและแมนํ้าปากพยิง ถึงแมวา
จะมีทิศทางไหลออกสูทะเล แตในฤดูนํ้ามากพบวา     
ฟลักซของนํ้าสุทธิท้ังในแม นํ้าประแสรและแม นํ้า       
ปากพยิง มีคานอยอาจเปนเพราะอิทธิพลของนํ้าขึ้น-นํ้า
ลงและนํ้าจืดจากแผนดินท่ีกระทํารวมกันเกิดการ        
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แบงชั้นนํ้า นํ้าชั้นลางถูกสอดแทรกเขาโดยนํ้าเค็มทําให
มีทิศทางสวนทางกัน เม่ือคํานวณฟลักซของนํ้าสุทธิ  
ของนํ้าแมนํ้าประแสรและแมนํ้าปากพยิงจึงทําใหผล
แตกตางกันกับแมนํ้าตราดท่ีมีปริมาณสูงในฤดูนํ้ามาก 
อยางไรก็ตาม พบวา ฟลักซของตะกอนแขวนลอย
บริเวณคลองปากพยิงมีทิศทางออกสูทะเลเชนเดียวกับ
แมนํ้าประแสรชวงฤดูนํ้ามากและมีปริมาณการไหลลง      
สูทะเลนอยกวาแมนํ้าประแสร 

จากงานวิจัยหลายงานวิจัยพบวาฟลักซตะกอน
แขวนลอยบริเวณปากคลองหรือปากแมนํ้าตางๆ ใหผล
ท่ีสอดคลองกัน คือ มีคาตํ่าในฤดูนํ้ามาก อาจเปนเพราะ
ในฤดูนํ้ามากเกิดการแบงชั้นนํ้า นํ้าชั้นลางไดรับอิทธิพล
ของนํ้าทะเลท่ีสอดเขามาและมีทิศทางสวนทางกัน      

เม่ื อ นํ ามา คํ านวณ สุท ธิ ทํ าให ฟ ลักซขอ งตะกอน
แขวนลอยในฤดูนํ้ามาก ซ่ึงจากการศึกษาของอนุกูล 
บูรณประทีป-รัตน และคณะ [6] และสุธิดา กาญจนอ
ติเรกลาภ และคณะ [14], [15] ท่ีมีการศึกษาในฤดูนํ้า
นอย พบวาตะกอนแขวนลอยในฤดูนํ้ามากมีคาตํ่ากวา
ในฤดูนํ้านอยท่ีไมเกิดการแบงชั้น แสดงถึงอิทธิพลของ
นํ้าทาท่ีเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล สงผลใหในฤดูนํ้ามากมี
ปริมาณฟลักซสุทธิของสารทุกชนิดสูงกวาในฤดูนํ้านอย 
ยกเวนฟลักซของตะกอนแขวนลอยเน่ืองจากในฤดูนํ้า
มากเกิดการแบงชั้นนํ้า นํ้าชั้นลางไดรับอิทธิพลของนํ้า
ทะเลท่ีแทรกสอดเขามาดานใตทําใหมีทิศทางสวนทาง
กัน เม่ือคํานวณคาฟลักซสุทธิท่ีไดจึงมีคาตํ่าลง [14]  

 
Table 1 ฟลักซสุทธินํ้าและตะกอนแขวนลอยในการศึกษาท่ีปากคลองปากพยิง และบริเวณอื่นๆ 

บริเวณ ฤดูกาล 
ฟลักซสุทธิของนํ้า  
(x106 m3/day) 

ปริมาณตะกอน
แขวนลอย  
(ton/day) 

ปากแมน้าํประแสร [6] น้ํามาก ป 2553 +0.43 +63.21 
ปากแมน้าํระยอง [14] น้ํามาก ป 2556 +1.57 +60.68 

ปากแมน้าํตราด [15] น้ํามาก ป 2557 +30.56 +1,524.88 

คลองปากพยิง น้ํามาก ป 2558 +0.02 +6.98 
หมายเหตุ: + หมายถึง มีทิศทางการไหลออกสูทะเล, - หมายถึง มีทิศทางการไหลเขาสูแมน้ํา 
 

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ ฟ ลั ก ซ ข อ ง
สารอาหารอนินทรียละลายนํ้า บริ เวณปากคลอง       
ป าก พ ยิ ง  ใน ช ว ง เดื อ น กั น ย าย น  เม่ื อ นํ าค าม า
เปรียบเทียบกับแมนํ้าประแสร [6] และคลองหงาว 
จั งห วัดระนอง [16] พบวาฟ ลักซของสารอาหาร           
อนินทรียละลายนํ้าในกลุมของไนโตรเจนและฟอสเฟต
บริเวณคลองปากพยิงมีทิศทางออกสูทะเลเชนเดียวกัน
กับท้ังสองลํานํ้าในชวงฤดูนํ้ามาก (ซ่ึงตรงกับเดือนท่ี
ทําการศึกษา) แตมีปริมาณการไหลลงสูทะเลนอยกวา
ท้ังสองลํานํ้าท่ีเหลือ (ดัง Table 2) และพบวาฟลักซ
ของสารอาหารไนไตรต ไนเตรต และฟอสเฟต ท่ีลงสู
ทะเลของคลองปากพยิงมีคานอยกวาคลองหงาว      
หลายเทา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบของลักษณะพ้ืนท่ี

แตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ 
รวมไปถึงสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกันออกไป 
และเปนเรื่องท่ีน าสนใจตอการศึกษาถึงท่ีมาและ
ผลกระทบจาก ฟลักซของสารอาหารอนินทรียละลาย
นํ้าซ่ึงมีคาสูงในบริเวณปากคลองน้ีในโอกาสตอไป   

เม่ือนําปริมาตรนํ้ามาเปรียบเทียบกับคลองหงาว 
[16]  และแม นํ้าประแสร [5], [14] โดยใชการเทียบ
ขอมูลในชวงนํ้ามากซ่ึงตรงกับชวงท่ีทําการศึกษาใน
คลองปากพยิง (เดือนกันยายน) พบวาฟลักซของนํ้าท่ี
ไหลลงสูทะเลของปากคลองปากพยิงมีปริมาณนอยกวา
บริเวณคลองหงาว [16] และแมนํ้าประแสร [5] แตมี     
ทิศออกสูทะเลเชนเดียวกัน   
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Table 2  ฟลักซสุทธิของนํ้าและฟลักซของสารอาหารอนินทรียละลายนํ้าในการศึกษาท่ีปากคลองปากพยิง  
 และบริเวณอื่นๆ 

พ้ืนท่ีทําการศึกษา ฤดู 
ปริมาตรน้ํา แอมโมเนีย ไนไตรต+ไนเตรต ฟอสเฟต 

(x106 m3/day) (kg-N/day) (kg-N/day) (kg-P/day) 
คลองหงาว[16] น้ํามาก ป 2553 +2.93 No data +68.80 +33.40 
ปากน้ําประแสร[5] น้ํามาก ป 2553 +0.43 +201.98 +201.98 +101.31 
ปากแมน้ําระยอง [14] น้ํามาก ป 2556 +1.57 +137.32 +72.17 +70.29 
ปากแมน้ําตราด [15] น้ํามาก ป 2557 +3..56 +597.09 +5,000.15 +164.71 
คลองปากพยิง น้ํามาก ป 2558 +0.02 +5.55 +7.52 +2.03 

หมายเหต ุ: - หมายถึงมีทิศทางไหลเขาสูปากแมน้าํ, + หมายถึงมีทิศไหลออกสูทะเล 
 

การตรวจวัดในฤดูนํ้ามาก (เดือนกันยายน)       
พบความเค็มมีคาคอนขางตํ่า (ประมาณ 0-18 สวนใน
พันสวน) โดยสาเหตุดังกลาวเกิดอิทธิพลของนํ้าจืดจาก
แมนํ้าท่ีไหลลงมาจากแผนดินมาผสมกับนํ้าเค็มจาก
ทะเลทําใหเกิดการแบงชั้นนํ้าบริเวณปากคลอง ปจจัย
ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดความขุนของนํ้าโดยสวนใหญ     
พบความขุนสูงสุดในชวงความเค็มประมาณ 4-8 สวนใน
พันสวน กอใหเกิดการดูดซับปริมาณธาตุอาหารบนผิว
ของตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึ้น และอาจกอใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนในการคํานวณคาฟลักซของสารอาหาร
ตางๆ ในแตละชวงเวลาตรวจวัดได ดังน้ันจึงควรทําการ
วัดปริมาณธาตุอาหารท้ังหมดในนํ้า (ท้ังในสวนท่ีละลาย
นํ้าและท่ีอยูบนตะกอนแขวนลอย ซ่ึงท้ังสองสวนมีท้ัง
สวนท่ีเปนสารอนินทรียและสารอินทรีย) อยางไรก็ดี 
ฟลักซของสารอาหารอนินทรียละลายนํ้าสวนใหญท่ีพบ 
(ในชวงเดือนกันยายน) มีทิศทางการไหลจากบกลงสู
ทะเล 

ผลจากการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในบริเวณปาก
คลองปากพยิงพบวาคุณภาพนํ้าสวนใหญอยูในเกณฑดี 
แตในชวงนํ้าลงตํ่าสุดพบปริมาณออกซิเจนมีคาตํ่ากวา 
4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงตามมาตรฐานของคุณภาพนํ้า
เพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้ากําหนดใหคาออกซิเจนละลาย
นํ้าตองไม ตํ่ากวา 4.0 มิลลิกรัมตอ ลิตร [17] และ           
ยังพบวาปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน มีคาตํ่ากวามาตรฐานในชวงเวลานํ้าลง
ระหวาง 02.00-07.00 น. ของวันท่ี 27 กันยายน 2558 
ดวยเชนกัน อันบงบอกถึงการพัดพานํ้าเสียหรือมลภาวะ
ท่ีสะสมไวตอนบนของเอสทูรี่ลงไปสูปากคลองปากพยิง
และลงสูทะเลในท่ีสุด  นอกจากน้ียังมีส่ิงท่ีนาสังเกตคือ
ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจนเกือบทุกชั่วโมงของการเก็บ

ตัวอย างนํ้ ามีค า สู งเกิน เกณ ฑ มาตรฐาน เพ่ือการ
เพาะเล้ียงสัตว นํ้ าท่ีกําหนดให มีคาไมมากกวา 60 
ไมโครกรัมไนโตรเจนตอลิตร (ยกเวนเพียง 2 ชวงเวลา
เทาน้ันท่ีมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคือ ในเวลา 18.00 
และ 21.00 น. ของวันท่ี 26 กันยายน 2558 ท่ีมีคา 
42.0 และ 50.4 ไมโครกรัมไนเตรต-ไนโตรเจนตอลิตร 
ตามลําดับ) (Figure 3) จึงจําเปนตองมีการติดตาม
ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพนํ้าตลอดคลองขึ้นไป
ดานเหนือของคลองปากพยิงเพ่ิมเติม เพ่ือนําขอมูล        
มาใช ในการศึกษาแนวโนมของการเป ล่ียนแปลง
คุณภาพนํ้า หากพบความผิดปกติหรือคุณภาพนํ้ามีการ
เปล่ียนแปลงจนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จะไดแกไขได
ทันทวงทีและสามารถวางมาตรการเพ่ือรองรับปญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นได 
 จากการเปรียบเทียบปริมาณฟลักซของ
สารอาหาร อนินทรียละลายนํ้าของคลองปากพยิงกับ
คลองหงาว แมนํ้าบางปะกงและแมนํ้าประแสรโดยใช
ก าร เที ยบข อ มู ล ในช วง นํ้ าม าก ซ่ึ งต รงกั บ ช ว ง ท่ี
ทําการศึกษาในคลองปากพยิง (เดือนกันยายน) พบวา     
ฟลักซของนํ้าท่ีไหลลงสูทะเลของปากคลองปากพยิงมี
ปริมาณนอยกวาบริเวณคลองหงาว แมนํ้าบางปะกง 
และแมนํ้าประแสร และพบวาฟลักซของสารอาหาร       
ไนไตรต ไนเตรต และฟอสเฟต ท่ีลงสูทะเลของคลอง
ปากพยิงมีคานอยกวาคลองหงาวหลายเทา อันอาจมี
สาเหตุมาจากรูปแบบของลักษณะพ้ืนท่ีแตละพ้ืนท่ีมี
ความแตกตางกันท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ รวมไปถึง
สภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางกันออกไป นอกจากน้ี
ส่ิงท่ีนาสนใจศึกษาตอนอกเหนือจากน้ีคือการศึกษา
คุณภาพนํ้าจากตนคลองจนถึ งปลายคลองเพ่ือ ดู
แหล ง ท่ีมาและผลกระทบฟลักซของสารอาหาร            
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อนินทรียละลายนํ้าอันอาจมีผลตอคุณภาพนํ้าและตอ
การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าโดยเฉพาะการเล้ียงปลากะพงใน
กระชังท่ีพบมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตลอดคลองปากพยิง
แหงน้ี นอกจากน้ีควรมีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในฤดูนํ้า
นอย (ฤดูแลงดวย) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
ฤดูกาลวามีผลตอปริมาณฟลักซของตะกอนแขวนลอย
และฟลักซของสารอาหารตางๆ เหลาน้ันอยางไร และ
นอกจากน้ีเรื่องท่ีนาสนใจในการศึกษาในลําดับตอไปคือ
การศึกษาถึ ง ท่ีมาและผลกระทบจาก ฟลักซของ
สารอาหารอนินทรียละลายนํ้าซ่ึงมีคาสูงในบริเวณ       
ปากคลองน้ีในโอกาสตอไป 
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