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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวทางทะเลกําลังเป็นที่นิยมมากข้ึน มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลและการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยว
อย่างรวดเร็ว หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานวิจัยจึงมี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําบริเวณเกาะเต่า โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างบริเวณจุดท่ีมีการปล่อยน้ําท้ิงลงมาในทะเล กับจุดท่ีไม่มีการปล่อยน้ําท้ิง และเปรียบเทียบระหว่าง
ฤดูท่องเที่ยว และนอกฤดูท่องเที่ยว(ฤดูมรสุม) จากการศึกษา พบว่า คุณภาพน้ําบริเวณเกาะเต่า บริเวณท่ีมีการปล่อย
น้ําท้ิงมีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม แอมโมเนีย ฟอสเฟต แตกต่างจากจุดท่ีไม่มีน้ํา
ท้ิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบว่าจุดท่ีมีการปล่อยน้ําท้ิงบางจุดมีค่าไนเตรท และฟอสเฟตสูงกว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ําทะเลของกรมควบคุมมลพิษ อีกท้ังยังมีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําตํ่าเนื่องมาจากการที่มีสารอินทรีย์ใน
น้ําสูง นอกจากนี้ยังพบว่าฤดูกาลท่องเที่ยวท่ีมีปริมาณนักท่องเที่ยวสูง จะมีค่าอุณหภูมิ และการนําไฟฟ้า แตกต่างจาก
นอกฤดูท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคัญ: การท่องเที่ยว คุณภาพน้ํา ผลกระทบ 
 
Abstract 

Coastal ecosystems are one of the most popular resources for tourist use and associated 
marine tourism is an important component of the global tourism industry: growing more rapidly 
than any other nature-based tourism sector. The growth of marine tourism and the increase in the 
number of tourists quickly without good management appear to affects the environment inevitably. 
Accordingly, the objective of this study was to investigate the impact of tourism on water quality at 
Koh Tao by compare water quality between polluted and unpolluted sites as well as between high 
and low season. The results showed that water quality around Koh Tao at polluted sites were 
significantly higher than unpolluted sites especially on dissolved oxygen, pH, salinity, ammonia and 
phosphate, In addition, nitrate and phosphate at some polluted sites were higher than standard 
levels from Pollution Control Department while dissolved oxygen was lower than standard level 
due to high organic matters. Furthermore, tourist season was significantly affected on temperature 
and conductivity. 
Keywords: impact, tourism, water quality  
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บทนํา 
 การท่องเที่ยวทางทะเลกําลังเป็นที่นิยมของในหมู่นักท่องเที่ยว ซ่ึงการท่องเที่ยวทางทะเลถือว่าเป็นการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้และเป็นการทําลายเสถียรภาพระบบนิเวศ เนื่องจากการทํากิจกรรมต่างๆ ท้ังการสร้างสถานที่
พัก ร้านอาหาร กิจกรรมนันทนาการ ก่อเกิดของเสียจําพวกขยะและน้ําเสียมากมาย ท่ีเป็นการทําลายความสมดุลระบบ
นิเวศท่ีมีอยู่เดิม  

เกาะเต่าเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ีสนใจธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยในปัจจุบันเกาะเต่าถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและสอนดําน้ําลึกทางภาคใต้ของฝั่งอ่าวไทย ปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ท่ีพัก ร้านอาหาร ฯลฯ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกาะเต่าเป็นระบบนิเวศ
เกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง ทําให้มีข้อจํากัดท้ังในเรื่องของน้ําและไฟฟ้าในการอุปโภคบริโภค จึงจําเป็นต้องมีการขนส่งไป
จากบนฝั่งหรือมีการปั่นไฟฟ้าใช้ อีกท้ังข้อจํากัดของพื้นที่ในเรื่องของการสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย จึงทําให้น้ําท้ิงจากการ
อุปโภคบริโภคถูกปล่อยลงสู่ทะเล ซ่ึงจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น้ําบริเวณเกาะเต่า โดยทําการเปรียบเทียบระหว่างบริเวณจุดท่ีมีการปล่อยน้ําท้ิงลงมาในทะเล กับจุดท่ีไม่มีการปล่อย
น้ําท้ิง และเปรียบเทียบระหว่างฤดูท่องเที่ยว และนอกฤดูท่องเที่ยว(ฤดูมรสุม) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ําบริเวณระบบนิเวศเกาะ 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําทะเลกับมาตรฐานน้ําทะเลที่กําหนดไว้โดยกรมควบคุมมลพิษ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ข้อมูลสถานที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาในเกาะมากกว่า 400,000 คน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างเกาะเต่า 
2. การเก็บข้อมูล ทําการเก็บตัวอย่าง 2 ฤดูกาล ฤดูกาลท่องเที่ยว (พ.ย.- เม.ย.) และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

(พ.ค.- ต.ค.) เก็บตัวอย่างน้ําโดยใช้กระบอกเก็บน้ําแนวตั้ง แต่ละเกาะมีจุดเก็บตัวอย่าง 7 สถานี เก็บตัวอย่างสถานีละ 3 
ซํ้า บริเวณท่ีมีการปล่อยน้ําเสีย 5 สถานี และบริเวณท่ีไม่มีการปล่อยน้ําเสีย 2 สถานี วิเคราะห์คุณภาพน้ําทะเล ได้แก่ 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา ความเป็นกรดด่าง ความเค็ม ค่าการนําไฟฟ้า และปริมาณสารอาหาร 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 149 

 

 

(แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต) ศึกษาหาข้อมูลปริมาณนักท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้อมูล
ส่วนกลางจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีสถิติอนุมานสองกลุ่มประชากร(t-
test) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ําบริเวณเกาะเต่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า 
400,000 คนต่อปี ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะเต่าอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน (ข้อมูลส่วนกลางจังหวัด, 
2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปริมาณนักท่องเที่ยวเกาะเต่า 
 

 อุณหภูมิ (Temperature)  มีค่าอยู่ในช่วง 27.10-30.60 ◦c  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 31.30±7.71◦c พบว่า
อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t= 4.44; df<0.05; n=13) โดยฤดูกาลท่องเที่ยว
มีอุณหภูมิสูงกว่านอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นช่วงฤดูร้อนจึงทําให้น้ํามีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงนอก
ฤดูการท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง พบว่า อุณหภูมิไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ ยังพบว่าอุณหภูมิมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับปริมาณฟอสเฟตที่ละลาย
ในน้ํา (r2=-0.43: p <0.05; n=26) กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิน้ําเพิ่มสูงขึ้นปริมาณฟอสเฟตที่ละลายในน้ําจะลดลง เพราะ
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะไปเร่งอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ํา จึงทําให้มีปริมาณฟอสเฟตลดลง 
(ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่, 2556)  
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 อุณหภูมิรอบเกาะเต่า 

 

 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen) มีค่าอยู่ในช่วง 2.89-5.82 mg/L และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
5.15±1.50 mg/L  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ     
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(t=-3.424; df<0.05; n=13) ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคสูง ทําให้มีการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์ลงมาในแหล่งน้ํามาก จุลินทรีย์จึงต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จึงส่งผลให้
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําตํ่ากว่าช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง
พบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-2.47; df<0.01; n=24 ) 
เนื่องจากน้ําท่ีผ่านการใช้ในการอุปโภคบริโภค มีองค์ประกอบพวกสารอินทรีย์ อนินทรีย์สูง โดยทั่วไปจุลินทรีย์ใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จึงทําให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในบริเวณจุดน้ําท้ิงต่ํากว่าจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง 
(องค์กรจัดการน้ํา, 2540) นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํามียังมีความสัมพันธ์กับแอมโมเนีย    
(r2=-0.85; p<0.01; n=26)และฟอสเฟต (r2=-0.71: p<0.01; n=26) กล่าวคือเมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนีย 
ฟอสเฟตสูงขึ้น จุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ําน้อยลง (ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่,2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําบริเวณเกาะ 
 

 ความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.28-8.20 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.53±2.07 ความเป็นกรดด่างในแต่ละ
ฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-2.49; df<0.05; n=13) โดยพบว่าฤดูกาลท่องเที่ยวมีค่าความ
เป็นกรดด่างต่ํากว่าช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคสูง ซ่ึง
บริเวณเกาะเต่าน้ําท้ิงจากการอุปโภคบริโภคจะถูกปล่อยทิ้งลงทะเล การท่ีน้ําจืดปนเปื้อนลงมาในทะเลจึงส่งผลให้ค่า
ความเป็นกรดด่างลดลง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงพบว่าความเป็นกรดด่างมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-1.68: df<0.05; n=24) เนื่องจากจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงเป็นน้ําทะเลที่โดยปกติมีคุณสมบัติ
เป็นด่าง ในขณะที่จุดท่ีมีน้ําท้ิงเป็นน้ําจากการอุปโภคบริโภค เป็นน้ําจืดท่ีมีสภาพเป็นกลาง จึงทําให้ความเป็นกรดด่าง
ของน้ําท้ังสองจุดมีความแตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังพบว่า ความเป็นกรดด่างมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับแอมโมเนีย   
(r2=0.86; p<0.01; n=26) เนื่องจากแอมโมเนียมีลักษณะเป็นเบสอ่อน เมื่อละลายน้ําจะทําให้ค่าความเป็นกรดด่างเพิ่ม
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ความเป็นกรดด่างบริเวณเกาะเต่า 
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 ค่าความเค็ม (Salinity) มีค่าอยู่ในช่วง 4.00-32.00 ptt และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.00±7.30 ptt ค่าความเค็มใน
น้ําทะเลในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-3.66; df<0.05; n=13) โดยในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวจะมีค่าความเค็มตํ่ากว่า เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคสูง ซ่ึงบริเวณเกาะเต่า
น้ําท้ิงจากการอุปโภคบริโภคจะถูกปล่อยทิ้งลงทะเล การที่น้ําจืดปนเปื้อนลงมาในทะเลจึงส่งผลให้ค่าความเค็มลดลง 
(ไพฑูรย์, 2555; วันเพ็ญ, 2556) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง พบว่าค่าความเค็มระหว่าง
สองบริเวณมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=3.13:df<0.05;n=24) เนื่องจากบริเวณท่ีมีจุดน้ําท้ิงเป็นน้ํา
จืด ท่ีผ่านการใช้อุปโภคบริโภค จึงทําให้ค่าความเค็มระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ค่าความเค็มของน้ําบริเวณรอบเกาะเต่า 
 

 ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าอยู่ในช่วง 3.01-18.53 µS/cm และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.96±5.10 µS/cm 
ค่าการนําไฟฟ้าในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=-3.10; df<0.05; n=13) และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง พบว่าค่าการนําไฟฟ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(t= 2.26; df<0.05; n=24) เนื่องมาจากการใช้น้ําท่ีผ่านการอุปโภคบริโภค ทําให้คุณภาพน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง ใน
บริเวณจุดท่ีมีน้ําท้ิงจะมีสารอินทรีย์และอนินทรีย์ปะปนอยู่ทําให้มีค่าการนําไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง (วันเพ็ญ
,2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ค่าการนําไฟฟ้าบริเวณรอบเกาะเต่า 
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 แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าอยู่ในช่วง 0-28.01 ug-N/I และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.02±5.80 ug-N/l แอมโมเนีย
ในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.66; df<0.05; n=13) โดยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะ
มีปริมาณแอมโมเนียสูงกว่า เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําอุปโภคบริโภคสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุด
ท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงพบว่ามีความเข้มข้นของแอมโมเนียแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.68; df<0.05; 
n=24) แอมโมเนียเป็นอินทรีย์ไนโตรเจนท่ีเกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์ไนโตรเจน ท่ีเกิดจากขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต 
อาหารที่ตกค้าง และการย่อยสลายยูเรีย จึงทําให้บริเวณจุดท่ีมีน้ําท้ิง มีแอมโมเนียสูงกว่าจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง (พลพจน์, 
2547)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณแอมโมเนียบริเวณรอบเกาะเต่า 

 

 ไนเตรท (Nitrate) มีค่าอยู่ในช่วง 1.33-59.23 ug-N/I และมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 13.98±10.18 ug-N/I ไนเตรทใน
แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.68; df<0.05; n=13)  โดยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมี
ปริมาณไนเตรทสูงกว่า เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําอุปโภคบริโภคสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมี
น้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงพบว่าไนเตรทมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.38; df<0.05; n=24) 
แอมโมเนียสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่เกิดจากการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิต อาหารที่ตกค้าง การเกิดไนตริฟิเคชัน จะเปลี่ยน
จากแอมโมเนียไปเป็นไนเตรท จึงทําให้บริเวณจดุท่ีมีน้ําท้ิงมีค่าไนเตรทสูงกว่าบริเวณจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง (พลพจน์, 2547)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ปริมาณไนเตรทบริเวณรอบเกาะเต่า 
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 ฟอสเฟต (Phosphate) มีค่าอยู่ในช่วง 0-42.74 ug-N/I และมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11.14±8.68 ug-N/I ฟอสเฟตใน
แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.70; df<0.05; n=13) โดยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมี
ปริมาณฟอสเฟตสูงกว่า เพราะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการใช้น้ําอุปโภคบริโภคสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจุดท่ีมี
น้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิงพบว่าฟอสเฟตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.48; df<0.05; n=24) 
เนื่องจากฟอสเฟตเกิดจากน้ําท้ิงที่เกิดจากการซักล้าง จึงทําให้ในบริเวณจุดท่ีมีน้ําท้ิงมีฟอสเฟตสูงกว่าบริเวณจุดท่ีไม่มี
น้ําท้ิง นอกจากนี้พบว่าฟอสเฟตมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (r2=-0.72; p<0.01; 
n=26) กล่าวคือเมื่อความเข้มข้นของฟอสเฟตสูงขึ้น จุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําน้อยลง (ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่,2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ปริมาณฟอสเฟตบริเวณรอบเกาะเต่า 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ําบริเวณเกาะเต่า โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คุณภาพน้ําระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยว จุดท่ีมีน้ําท้ิงกับจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง พบว่า ฤดูกาลท่องเที่ยวส่งผลต่อค่าอุณหภูมิ 
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ค่าความเป็นกรดด่าง ความเค็ม ค่าการนําไฟฟ้า แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต โดย
ในฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีอุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟตสูงกว่านอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากปริมาณ
นักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทําให้มีการใช้น้ําในการอุปโภค บริโภคเพิ่มสูงขึ้นตาม จึงส่งผลต่อ
ปริมาณน้ําท้ิงที่มีปริมาณธาตุอาหารจําพวก แอมโมเนีย ไนเตรท ฟอสเฟตอยู่ สูง (วันเพ็ญ, 2556)  ในขณะที่ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ําจะให้ผลท่ีตรงกันข้าม คือจะมีปริมาณท่ีลดลง เนื่องจาก จุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน้ํา ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําลดลง เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําระหว่างจุดท่ีมีน้ําท้ิง
และจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง พบว่า อุณหภูมิ แอมโมเนีย ไนเตรท และฟอสเฟต ในจุดท่ีมีน้ําท้ิงสูงกว่าจุดท่ีไม่มีน้ําท้ิง และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพน้ําทะเลบริเวณเกาะเตา่กับค่ามาตรฐานน้ําทะเลที่กําหนดไว้โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เกาะเต่า 
มีค่าอุณหภูมิของน้ําอยู่ในช่วง 27.10-30.60  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 31.30±7.71◦c ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําอยู่
ในช่วง 2.89-5.82 mg/L มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.15±1.50 mg/L ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 7.28-8.20 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
7.53±2.07 ค่าความเค็มในน้ําทะเลอยู่ในช่วง 4.00-32.00 ptt มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 29.00±7.30 ptt ค่าการนําไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 3.01-18.53 µS/cm มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.96±5.10 µS/cm  ปริมาณแอมโมเนียในน้ําอยู่ในช่วง 0-28.01 ug-N/I  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 9.02±5.80 ug-N/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ปริมาณไนเตรทในน้ําอยู่ในช่วง 1.33-59.23 ug-N/I       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 13.98±10.18 ug-N/I บริเวณอ่าวม่วงมีค่าไนเตรทสูงกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด ปริมาณ
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ฟอสเฟตในน้ําอยู่ในช่วง 0-42.74 ug-N/I มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 11.14±8.68 ug-N/I บริเวณอ่าวม่วง และหาดทรายรี มีค่า
ฟอสเฟตสูงกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด 
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