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บทคัดยอ 
  แพลงกตอนพืชแมจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในระบบ
นิเวศแหลงนํ้า เน่ืองจากเปนผูผลิตข้ันตนของหวงโซอาหาร  เปน
แหลงผลิตออกซิเจนที่สําคัญ  แตในทางตรงกันขามเม่ือแพลงกตอน
พืชเพ่ิมจํานวนข้ึนมากจนเกิดการบลูม จะสงผลทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในนํ้าลดลง และแพลงกตอนพืชบางชนิดสรางสารชีวพิษ 
(biotoxin) ที่เปนอันตรายตอสัตวนํ้าและผูบริโภคสัตวนํ้าอีกดวย จาก
การศึกษาเพื่อแกปญหาดังกลาว  ดวยวิธีการควบคุมปจจัยแวดลอม
ที่มีผลตอการเจริญของแพลงกตอน โดยศึกษาผลของปริมาณแสง สี
ของแสงและจุลินทรีย EM ที่มีตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช 
พบวา การใหปริมาณแสงที่ 100, 80, 70, 60และ50 เปอรเซ็นต ไมมี
ผลตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของแพลงกตอน  แตทําใหการ
เจริญเติบโตชาลง ปริมาณแสงที่ 40 เปอรเซ็นต พบวาสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืชไดตลอดระยะเวลาการทดลอง   
สําหรับผลของสีของแสง  พบวาการใชกระดาษแกวสีนํ้าเงินและ
กระดาษแกวสีแดงพรางแสง  มีผลทําใหการเจริญเติบโตของแพลงก
ตอนพืชชาลงเชนกัน   ผลของการใหจุลินทรีย EM กับแพลงกตอน
พืชพบวา  ในวันที่ 4 ของการทดลอง มีผลทําให แพลงกตอนลดลง
มากที่สุดเทียบกับชุดที่ไมใหจุลินทรีย EM  การนําผลการศึกษาไปใช
เพื่อแกปญหาการเพิ่มปริมาณแพลงกตอน   จําเปนตองปรับ
สภาพแวดลอมของแหลงนํ้าใหสามารถลดปริมาณแสงที่แหลงนํ้า
ไดรับไดเชนการใชแสลนคลุมหรือใชลูกปงปองหรือลูกบอลจํานวน
มากคลุมผิวนํ้าไว  และหากแหลงนํ้าใดประสบปญหาการบลูมของ
แพลงกตอนสามารถนําจุลินทรีย EM เขามาใชในการบําบัดแหลงนํ้า
น้ันกอนในเบ้ืองตนได 

คําสําคัญ: แพลงกตอนพืช, ปริมาณแสง, สีของแสง, จุลินทรีย EM 

1. บทนํา 
แพลงกตอนพืชมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในระบบนิเวศ

แหลงนํ้า จัดเปนผูผลิตข้ันตนของหวงโซอาหารและเปนอาหาร
ธรรมชาติของสัตวนํ้าตั้งแตระยะวัยออนจนถึงตัวเต็มวัย  แพลงก
ตอนพืชแตละชนิดจะเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันจึง
สามารถใชชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชเปนตัวชี้วัดคุณภาพ
นํ้าและความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้าได นอกจากบทบาทดังกลาว
แลวแพลงกตอนพืชยังเปนแหลงผลิตออกซิเจนที่ สําคัญจาก
ขบวนการสังเคราะหดวยแสงเพื่อใหส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้าไดใชในการ
หายใจดวย แตในทางตรงกันขามแพลงกตอนพืชสามารถเพิ่มจํานวน
ข้ึนมากจนเรียกไดวาเกิดการบลูมข้ึนในแหลงนํ้าเม่ือมีสภาพแวดลอม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโต  เชน ในสภาวะที่มีสารอาหารสูง ซ่ึง

สวนมากจะเปนธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในรูปแบบตางๆ 
ประกอบกับมีปจจัยแวดลอมอื่นที่เหมาะสม เชน นํ้านิ่ง มีแสงแดดใน
ปริมาณพอเหมาะ หรือภาวะที่ปราศจากผูลาในธรรมชาติฯลฯ  เม่ือ
แพลงกตอนพืชจํานวนมากเหลานี้ตายลงจะสงผลทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในน้ําลดลงซึ่งเปนอันตรายตอสัตวนํ้า และแพลงกตอนพืช
บางชนิดสรางสารชีวพิษ (biotoxin) ที่เปนอันตรายตอสัตวนํ้าและ
ผูบริโภคสัตวนํ้าอีกดวย [2][3][4][5]  

พืชสามารถดูดซับและนําแสงแคบางชวงของแสงขาวใน
การสังเคราะหแสงโดยชวงแสง ที่พืชนําไปใชคือแสงสีนํ้าเงินและสี
แดง การที่เราเห็นวาพืชมีสีเขียวน้ันเพราะพืชสะทอนแสงสีเขียว
ออกมา ที่เราเห็นวาแสงมีความสวางมากหรือนอยน้ัน  เกิดจากตา
ของคนเราเห็นปริมาณของแสงตอพื้นที่และแสงที่ตาของคนสามารถ
มองเห็นไดมากที่สุดคือสีเขียว  โดยทั่วไปพืชจะใชแสงสีนํ้าเงินและ
แสงสีแดงในการสังเคราะหดวยแสงในปริมาณที่พอๆกัน  เน่ืองจาก
แสงสีแดงถูกดูดซับจากน้ําไดงายกวาสีนํ้าเงิน ชวงของแสงสีแดงที่
พืชใชมากที่สุดคือชวง 650-675 nm [6] 

จุลินทรียที่มีประสิทธิภาพหรือจุลินทรีย EM (Effective 
Micro-organisms) มีอยูในธรรมชาติ จุลินทรียหมวดสรางสรรคที่มีใน 
EM ไดแก กลุมจุลินทรียสังเคราะหแสง แลกโตบาซิลัส  เพนนิซี
เลี่ยม ไตรโคเดอมา ฟูซาเรียม สเตรปโตไมซิส  อโซโตแบคเตอ      
ไรโซเบียม ยีสต  รา  ฯลฯ  ซ่ึงสวนใหญเปนจุลินทรียที่ไมตองการ
อากาศ และมีพลัง “แอนติออกซิเดชั่น” ซ่ึงเปนพลังสรางสรรคของ 
ชีวิต ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพที่สําคัญของเซลลได  ปองกัน
ฤทธิ์ของสารพิษไดหลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลลมิให
เส่ือมสภาพ  รักษาสุขภาพของคนและสัตว มิใหเปนโรคหรือเจ็บปวย
ไดงาย  ชวยปรับปรุงสภาพความสมดุลของส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม
ใหดีข้ึน [1] 

จากปญหาอันเน่ืองมาจากแพลงกตอนที่กลาวมาขางตน
และขอมูลเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมที่มีตอการเจริญเติบโตของแพลงก
ตอนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาผลของปริมาณแสง สี
ของแสงและจุลินทรีย EM ที่มีตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช 
อันจะเปนประโยชนตอการจัดการและควบคุมปริมาณแพลงกตอนให
อยูในปริมาณเหมาะสมตอการใชงานในแตละกิจกรรมทางดานการ
ประมงตอไป 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 เตรียมตัวอยางแพลงกตอนพืช 
 ใชนํ้าจากบอเพาะแพลงกตอนพืช(นํ้าเขียว)  ในโรง
เพาะเลี้ยงหอยเปาฮือ ของสถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล เกาะสีชัง 
2.2 เตรียมนํ้าในการทดลอง 



เตรียมนํ้าทะเลสะอาดที่ผานการตกตะกอน  ฆาเชื้อดวยคลอรีน
และปลอยใหคลอรีนระเหยหมดไปเรียบรอยแลวปรับความเค็มใหอยู
ในชวง 33 ppt เติมสารอาหารสําหรับแพลงกตอนพืช (แอมโมเนียม
ซัลเฟต 50 กรัม/ลบ.ม. , ยูเรีย 5 กรัม/ลบ.ม. , ไดโซเดียมฟอสเฟต
แอนไฮดรัส 3 กรัม/ลบ.ม. , เฟอรริกคลอไรด 0.5 กรัม/ลบ.ม.) [4] 
2.3 การดําเนินการ 

การศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอปริมาณแพลงกตอนพืช 
ทําการศึกษา 3 ปจจัยดังน้ี 

2.3.1 ผลของปริมาณแสงตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน                                       
นําน้ําในขอ 2.1และ2.2 ผสมกันในสัดสวน 1:20 เติม

สารอาหารที่เตรียมไวลงในภาชนะ 6 ใบ  ใบที่ 1 เปดรับแสง 100 
เปอรเซ็นต และ 80, 70, 60, 50 และ 40 เปอรเซ็นตตามลําดับ  วัด
การเปลี่ยนแปลงปริมาณแพลงกตอนทุกวันดวยเครื่องวัดความขุน
ของนํ้า (Turbidity Meters) และวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) 
ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น  453 และ 662 นา
โนเมตร 
2.3.2  ผลของสีของแสงตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน 

นําน้ําในขอ 2.1และ2.2 ผสมกันในสัดสวน 1:50 ใสใน
ภาชนะ 3 ใบ โดยใบที่ 1 ใหแสงธรรมชาติโดยตรง ใบที่ 2 พรางแสง
ดวยกระดาษแกวสีนํ้าเงินใบที่ 3 พรางแสงดวยกระดาษแกวสีแดง 
ทําการวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณแพลงกตอนทุกวันโดยวัดคาการ
ดูดกลืนแสง (absorbance) ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความ
ยาวคลื่น  453 และ 662 นาโนเมตร 
2.3.3  ผลของจุลินทรียEMตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน 

นําน้ําในขอ 2.1 ใสในภาชนะ 2 ใบ เติมอาหารกุงในอัตรา 
1 กรัมตอลิตร  ภาชนะใบที่ 1 ไมเติมเชื้อ(ชุดควบคุม) ใบที่ 2 เติม
เชื้อจุลินทรียลงไปในอัตราสวน 1 : 500  ทําการวัดการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณแพลงกตอนทุกวันโดยวัดคาการดูดกลืนแสง (absorbance) 
ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น  453 และ 662 นา
โนเมตร 
 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 การศึกษาปริมาณแสง สีของแสงและจุลินทรีย EM ที่มีผล
ตอปริมาณแพลงกตอนพืช ปรากฏผลการทดลองดังน้ี 
3.1  ผลของปริมาณแสงตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน  

ผลการทดลองปรากฏดังตารางที่ 1, 2 และ3  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงความขุนในระยะเวลาที่ศึกษา ดังรูปที่ 1 และมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความขุนในรูปของปริมาณการดูดกลืนแสงใน
ระยะเวลาที่ศึกษา ดังรูปที่ 2และ3 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณแสง(เปอรเซ็นต)กับปริมาณความขุนของนํ้า  
              (mg/l) 

ปริมาณแสง (เปอรเซ็นต) คร้ัง
ที่ 100% 80% 70% 60% 50% 40% 
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2 2.0 1.8 1.8 1.6 1.6 1.2 
3 5.6 3.6 3.2 2.8 2.4 1.4 
4 7.8 6.4 5.4 5.2 3.6 1.4 
5 8.0 7.4 7.4 6.8 5.0 2.0 

 

รูปที่ 1 ความขุนของนํ้าจากแพลงกตอน 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการดูดกลืนแสงของแพลงกตอนที่ 662nm 

ปริมาณการดูดกลืนแสง ที่ 662 nm (A) 

วันที่ ภช.1 
แสง
100% 

ภช.2
แสง
80% 

ภช.3 
แสง
70% 

ภช.4 
แสง
60% 

ภช.5 
แสง
50% 

ภช.6 
แสง 
40% 

1 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
2 0.046 0.045 0.041 0.033 0.040 0.030 
3 0.184 0.143 0.108 0.089 0.069 0.034 
4 0.235 0.196 0.174 0.184 0.133 0.038 
5 0.258 0.230 0.205 0.235 0.173 0.050 
6 0.213 0.201 0.185 0.204 0.137 0.039 

 
 

 
รูปที่ 2 การดูดกลืนแสงของแพลงกตอนพืช ที่ 662 nm 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความขุน(Turbidity meter) 

 



ตารางท่ี 3 ปริมาณการดูดกลืนแสงของแพลงกตอนที่ 453 nm 

ปริมาณการดูดกลืนแสง ที่ 453 nm (A) 

วันที ่ ภช.1 
แสง
100% 

ภช.2 
แสง
80% 

ภช.3 
แสง
70% 

ภช.4 
แสง
60% 

ภช.5 
แสง
50% 

ภช.6 
แสง 
40% 

1 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

2 0.062 0.052 0.054 0.056 0.042 0.057 

3 0.243 0.185 0.147 0.122 0.114 0.046 

4 0.337 0.289 0.251 0.249 0.189 0.062 

5 0.365 0.322 0.287 0.327 0.247 0.075 

6 0.301 0.284 0.265 0.263 0.187 0.062 

 

 
รูปที่ 3 การดูดกลืนแสงของแพลงกตอน ที่ 453 nm 

 
3.2 ผลของสีของแสงตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน 

ผลการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการดูดกลืนแสงในระยะเวลาที่ศึกษา ดังรูปที่ 4
และ5 
ตารางท่ี 4 สีของแสงกับปริมาณการดูดกลืนแสงของแพลงกตอน 

คาการดูดกลืนแสง 
ความยาวคลื่น nm 

453 662 
วันที่ ให

แสง
ธรรม 
ชาติ 

พลาง
แสงสี
นํ้าเงิน 

พลาง
แสงสี
แดง 

ให
แสง
ธรรม 
ชาติ 

พลาง
แสงสี
นํ้า
เงิน 

พลาง
แสงสี
แดง 

1 0.043 0.038 0.038 0.028 0.024 0.024 
2 0.053 0.045 0.050 0.032 0.027 0.028 
3 0.064 0.054 0.057 0.037 0.03 0.029 
4 0.084 0.063 0.067 0.059 0.04 0.042 
5 0.087 0.069 0.079 0.057 0.043 0.049 

 

 

 
 

 
วัดคาการดูดกลืนแสงของแพลงกตอนพืชดวย 

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

 
รูปที่ 4 การดูดกลืนแสงของแพลงกตอน ที่ 453 nm    

ตามระยะเวลาที่ศกึษา 
 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงการดูดกลืนแสงของแพลงกตอน  

ที่ 453 nm   ตามระยะเวลาที่ศึกษา 
 

3.3 ผลของจลุินทรีย EM ตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอน
พืช 

ผลการทดลองปรากฏดังตารางที่ 5 โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการดูดกลืนแสงในระยะเวลาที่ศึกษา ดังรูปที่ 6
และ 7 
ตารางท่ี 5 ผลของจุลินทรีย EM กับปริมาณการดูดกลืนแสงของ
แพลงกตอนที่ 453nmและ662nm 

การดูดกลืนแสง 
ความยาวคลื่น nm 

453 662 
วันที่ 

  
ไมเติมจุลิ
นทรีย 

เติมจุลินท
รีย 

ไมเติมจุลิ
นทรีย 

เติมจุลินท
รีย 

1 0.143 0.148 0.103 0.107 
2 0.190 0.194 0.142 0.136 
3 0.187 0.164 0.147 0.127 
4 0.161 0.079 0.118 0.044 
5 0.066 0.035 0.037 0.014 

 



 

รูปที่ 6 การดูดกลืนแสงของแพลงกตอน ที่ 453 nm 

 

 

รูปที่ 7 การดูดกลืนแสงของแพลงกตอน ที่ 453 nm 
 
4. สรุปผล 

จากผลการทดลองสามารถสรุปเกี่ยวกับปริมาณแสง สี
ของแสงและจุลินทรีย EM ที่มีผลตอปริมาณแพลงกตอนพืชไดดังน้ี 
4.1 ปริมาณแสงที่100, 80, 70, 60 และ50 เปอรเซ็นต  ไมมีผลตอ
การยับยั้งการเจริญเติบโตของแพลงกตอน  เพียงแตถาปริมาณแสง
มีนอยก็มีผลใหการเจริญเติบโตของแพลงกตอนชาลง  โดยที่ปริมาณ
แสงที่ 40 เปอรเซ็นต  สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแพลงก
ตอนพืชไดเน่ืองจากแพลงกตอนไมมีการเพิ่มปริมาณ และพบวาการ
เพิ่มปริมาณแพลงกตอนมีความแตกตางกันมากที่สุดในวันที่ 5 ของ
การทดลองเทากับ 80 เปอรเซ็นต ที่ 662 nmและ 32 เปอรเซ็นต ที่ 
453 nm เทียบกับปริมาณแสง 100 เปอรเซ็นตในวันเดียวกัน 
  4.2 การใหแสงธรรมชาติโดยตรง การพรางดวยกระดาษแกวสีนํ้า
เงินและการพรางดวยกระดาษแกวสีแดง ไมมีผลตอการยับยั้งการ
เพิ่มปริมาณแพลงกตอนพืช  แตในกรณีที่พรางดวยกระดาษแกวสีนํ้า
เงินและพรางดวยกระดาษแกวสีแดงจะมีผลใหการเจริญเติบโตของ
แพลงกตอนชาลงเม่ือเทียบกับแสงสีธรรมชาติ  ซ่ึงพบวาในวันที่ 4 
ของการทดลอง  การใหแสงธรรมชาติโดยตรง แพลงกตอนมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนมากกวาการพรางดวยกระดาษแกวสีนํ้าเงินและพรางดวย
กระดาษแกวสีแดงมากที่สุดเทากับ  25 เปอรเซ็นต ที่ 453 nmและ 
32 เปอรเซ็นต ที่ 662 nm เทียบกับพรางดวยกระดาษแกวสีนํ้าเงิน
และเทากับ  20 เปอรเซ็นต ที่ 453 nmและ 29 เปอรเซ็นต ที่ 662 
nm เทียบกับพรางดวยกระดาษแกวสีแดงในวันเดียวกัน 
4.3 การใหจุลินทรีย EM กับแพลงกตอนพืชพบวา  ในวันที่ 4 ของ
การทดลองการใหจุลินทรีย EM มีผลทําใหแพลงกตอนลดปริมาณลง

มากที่สุดเทียบกับชุดที่ไมใหจุลินทรีย EM เทากับ 51 เปอรเซ็นต ที่ 
453 nmและ 63 เปอรเซ็นต ที่ 662 nm ในวันเดียวกัน 
 

5.  ขอเสนอแนะ 
1. ควรใชภาชนะในการทดลองที่มีขนาดใหญหากจะนํา

ภาชนะไปทดลองกลางแจงเน่ืองจากการใชภาชนะขนาด
เล็กจะทําใหอุณหภูมิของนํ้าสูงข้ึน  ซ่ึงอาจมีผลตอการ
เจริญของแพลงกตอน 

2. การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนํามาวิเคราะหควรกระทําใน
ขณะที่นํ้ามีความนิ่งและเลือกเก็บตรงกลางภาชนะเพื่อ
ไมใหแพลงกตอนที่ตกตะกอน  เขาไปในภาชนะเก็บ
ตัวอยางไดซ่ึงอาจมีผลใหการวัดปริมาณแพลงกตอนเกดิ
ความคลาดเคลื่อนได 

3. ในการทดลองครั้งน้ีไมไดนําคาปริมาณแพลงกตอนจาก
เครื่องวัดความขุนเขามาแปลผลดวยเนื่องจากคาที่ไดมี
ความละเอียดนอยกวาการวัดคาการดูดกลืนแสง 

4. ในการทดลองครั้งตอไปหากจะใหไดคาปริมาณแพลงก
ตอนที่มีความแมนยํามากยิ่งข้ึนควรมีการวัดปริมาณ
แพลงกตอนโดยวธิีทางชีวภาพดวย 

5. ควรมีการศึกษาชนิดของวัสดุพรางแสงตอการเจริญของ
แพลงกตอนที่มีความนิยมในหมูประชาชนทั่วไปเชน แผน
โพลีคารบอเนต  ในการทดลองครั้งตอไป 

6. ควรมีการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการใชจุลินทรีย 
EM บําบัดนํ้าเสียเพื่อไมใหมีผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า
โดยมีการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ําควบคูไปดวย 
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