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บทคัดยอ 

  ในปจจุบันสภาพแวดลอมของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีมี
การเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและ
เปนบริเวณที่เรือสินคาเขามาขนถายสินคา การเติบโตของชุมชนบน
เกาะ ทําใหส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในทะเลรอบเกาะสีชังไดรับผลกระทบ
จากกิจกรรมตางๆของมนุษย ซ่ึงการศึกษาความหลากชนิดของ
แพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําบริเวณหาดถ้ําพังและหาดทาวัง เกาะ
สีชัง จ.ชลบุรีน้ัน   พบวา  ไดอะตอมชนิด Achananthes sp. และ 
Stephanopyxis sp. เปนแพลงกตอนพืชที่พบมากที่สุดและ 
เปนกลุมเดนในบริเวณอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง) และในกลุม 
ไดโนแฟตเจลเลต  โดยเฉพาะ Noctiluca sp. และไดอะตอม 
Coscinodiscus sp. เปนแพลงกตอนพืชกลุมเดนที่พบในบริเวณ
สะพานอัษฎางค (หาดทาวัง) ซ่ึงพบในปริมาณที่มากกกวาชนิดอื่นใน
บริเวณนี้ โดยมีความแตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ และเม่ือ
พิจารณาจํานวนชนิดรวมของแพลงกตอนพืชที่พบบริเวณหาดทาวัง
และบริเวณหาดถ้ําพัง พบวา หาดถ้ําพังมีจํานวนชนิดรวมมากกวา
หาดทาวัง ตลอดการเก็บตัวอยางตั้งแตวันที่ 8-14 เมษายน 2553 ซ่ึง
มีความสัมพันธกับคุณภาพน้ําที่มีคาใกลเคียงและแตกตางกันในบาง
ปจจัยทั้งทางกายภาพและทางเคมี ซ่ึงมีผลทําใหพบชนิดและความ
หนาแนนของแพลงกตอนพืชในบางชนิด อาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของมลสารตางๆ ของแหลงนํ้าในแตละวัน ซ่ึงสามารถ
ใชขอมูลส่ิงมีชีวิตในนํ้ามาเปนตัวบงชี้คุณภาพของน้ําทะเลในระดับ
หน่ึงของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีได 

คําสําคัญ:   ความหลากชนิด, แพลงกตอนพืช, คุณภาพน้ํา  

1. บทนํา 

การ เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการทอง เ ท่ียว
โดยเฉพาะการทองเที่ยวทางทะเลมีการใชทรัพยากรธรรมชาติโดย
มิไดคํานึงถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทําใหเกิดความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิด
ปญหาขยะอยางรุนแรง ซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางบกและ
ทางทะเล ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝงทะเล
อยางมาก อีกทั้งสงผลกระทบโดยตรงตอระบบนิเวศชายหาดทําให
ชายหาดสกปรก และยังมีผลตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของมนุษย คุณภาพน้ําที่ปนเปอนขยะเปนพิษ ขยะของเสียยังสงผล
ตอสัตวทะเลหายาก เชน เตาทะเล โลมาและวาฬ  และส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กที่จําเปนในระบบนิเวศทางทะเล ซ่ึงสงผลตอหวงโซอาหาร
ในทะเลดวย  

 เกาะสีชัง  เปนเกาะขนาดใหญอยูในอาวไทย  เปนอําเภอ
หน่ึงของจังหวัดชลบุรี  อยูหางจากอําเภอศรีราชาประมาณ  12  
กิโลเมตร  เกาะสีชังมีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูงเพราะ
เปนเกาะที่ไดรับอิทธิพลของนํ้าทะเล และน้ําจืดจากแมนํ้าสายหลัก 2 
สายคือ  แมนํ้าเจาพระยา  และแมนํ้าบางปะกง  ทําใหส่ิงมีชีวิตตองมี
การปรับตัวเพื่อใหสามารถอาศัยอยูไดตามสภาพแวดลอม ในปจจุบัน
สภาพแวดลอมของเกาะสีชังมีการเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากมีการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและเปนบริเวณที่เรือสินคาเขามาขนถาย
สินคา การเติบโตของชุมชนบนเกาะทําใหส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในทะเล
รอบเกาะสีชังไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย เชน นํ้า
ทิ้งจากครัวเรือน การรั่วไหลของนํ้ามันจากเรือสินคา นํ้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกปลดปลอยลงแหลงนํ้า รวมท้ังการกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เปนการรบกวนธรรมชาติ 

ดังน้ัน การศึกษาชนิดและความหลากหลายของแพลงก
ตอนพืชอยางตอเน่ือง จะสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใช
ประโยชนเพื่อวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของแหลงนํ้ารวมถึงความ
สมบูรณของแหลงนํ้าได สามารถบงชี้สภาวะแวดลอมของบริเวณ
ชายฝง นอกจากนี้ยังใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

      2.1วัสดุอุกรณและสารเคมี 
- บีกเกอร 
- ฟอรมาลีนเขมขน 2-4 % 
- กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา  
- ถุงลากแพลงกตอน (Plankton  net) ขนาดตา 23 ไมครอน     
- ขวดเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช 
- หลอดหยด 
- สไลดนับแพลงกตอนพืช (Sedgewick Rafter Chamber) 
- กระบอกตวง 
- ถังพลาสติก 
- กลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง Compound  Microscope   
- อุปกรณสําหรับจดบันทึก 

    2 .2 การเก็บตัวอยางน้ําทะเลหาดทาวังและหาดถ้ําพัง   
            ทําการเก็บตัวอยางน้ําในบริเวณสะพานอัษฎางค (ทาวัง) 
(รูปที่ 1) และอาวอัษฎางค (หาดถ้ําพัง) (รูปที่ 2) อําเภอเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอยางจํานวน 4 คร้ังดวยกัน กลาวคือ 
ระหวางวันที่ 8, 10, 12 และ 14 เดือนเมษายน 2553 เวลา 8.30-930 
น. ในชวงเวลาน้ําข้ึน โดยการตกัดวยถังพลาสติกแลวเก็บในขวดเก็บ
ตัวอยางกอนนําไปวิเคราะหคุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการ และเก็บ



 

ตัวอยางแพลงกตอนพืช โดยใชถุงลากแพลงกตอนพืช  ขนาดตา 23 
ไมครอน เสนผาศูนยกลางปากถุง 45 เซนติเมตร  กรองน้ําทะเล
บริเวณชายหาดที่ความลึก 1 เมตร ปริมาตร 50 ลิตร  รักษาสภาพ
ดวยฟอรมาลีนความเขมขน 2-4% วิเคราะหชนิดและความหนาแนน
แพลงกตอนพืช 

 

รูปท่ี 1 บริเวณเก็บตัวอยางน้ําที่สะพานอัษฎางค (ทาวัง) 

 

รูปท่ี 2 บริเวณเก็บตัวอยางน้ําที่อาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) 

การบันทึกขอมูลภาคสนามและวิเคราะหตัวอยางน้ําทะเล 
โดยใชวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลในหองปฏิบัติการวิเคราะห
คุณภาพน้ําตามตารางที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธของขอมูลการ

วิเคราะหนํ้าในแตละพารามิเตอร ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  วิธีการวิเคราะหนํ้าแตละพารามิเตอร 
    
2.3 การวิเคราะหตัวอยาง 

  ตรวจหาชนิดแพลงกตอนพืชภายใตกลองจุลทรรศน โดย
ใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงแบบ Compound  Microscope 
จําแนกชนิดและนับจํานวนเซลลในแตละชนิด โดยมีหนวยเปน x106  

จํานวนเซลล/ลูกบากศเมตร ถายภาพตัวอยางแพลงกตอนพืชที่
ศึกษา 

สูตรการคํานวณ 

 
ความหนาแนนรวม = (จํานวนเซลลรวมx1000/จํานวนชองที่ดู)ปริมาตรตัวอยาง 
(จํานวนเซลล/ลูกบากศเมตร)            ปริมาตรน้ําทีต่ักมากรอง  

 
2.4 วิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา 

  โดยการหาคาเฉลี่ยของคาพารามิเตอรคุณภาพน้ําตางๆ 
ในแตละบริเวณแตละจุดเก็บตัวอยางที่กําหนด และนําคาในแตละ
สถานีมาเปรียบเทียบวิเคราะหผลการศึกษา 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล   

        3.1 การศึกษาชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนพืช 

  จากการศึกษาชนิดและความชุกชุมของแพลงกตอนพืชใน
ระบบนิเวศทางทะเล โดยเก็บตัวอยางน้ําในบริเวณทาวังและหาดถ้ํา
พัง พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 3 กลุม 
  เม่ือศึกษาชนิดของแพลงกตอนพืชที่พบในภาพรวมมี
ความเหมือนกัน แตจะแตกตางกันเฉพาะปริมาณที่พบเทานั้น ซ่ึง
แพลงกตอนพืชที่พบบริเวณหาดทาวังมีจํานวนรวมทั้งหมด 7 ชนิด  
ไดแก  Noctiluca sp.,   Pleurosigma sp.,  Girosigma sp., 
Oscillatoria sp., Ceratium sp., Coscinodiscus sp.,  Nitzschia sp. 
และ Sullirella sp. โดยมีไดอะตอมเปนกลุมเดนโดยเฉพาะสกุล 
Achananthes sp. และStephanopyxis sp. (รูปที่ 3 และ 4)  
แพลงกตอนพืชที่พบบริเวณหาดถ้ําพังทั้งหมดจํานวน 20 ชนิด 
ไดแก Nitzschia sp., Ceratium sp., Coscinodiscus sp., 
Oscillatoria sp., Chaetoceros sp., Diploneis sp., Odontella sp., 
Achananthes sp., Trachyneis sp., Dictyocha sp., Stephanopyxis 
sp., Navicula sp., Sullirella sp., Licomphora sp., Coscinodiscus 
sp., Amphora sp., Pleurosigma sp./Girosigma sp., Peridinium 
sp.,Nitzschia sp. และ Odontella sp. (รูปที่ 3) มีกลุมเดน 2 กลุม 
คือ กลุมไดโนแฟตเจลเลต โดยเฉพาะ Noctiluca sp. จะพบมากที่สุด
และไดอะตอมสกุล Coscinodiscus sp. (รูปที่ 5) และชนิดที่พบทั้ง
สองบริเวณ ไดแก Pleurosigma sp.,Girosigma sp.,Oscillatoria 
sp., Nitzschia sp., Coscinodiscus sp., Ceratium sp. และ Sullirella 
sp.  

จํานวนชนิดรวมของแพลงกตอนพืชที่พบบริเวณหาดทา
วังและบริเวณหาดถ้ําพังจะพบวาหาดถ้ําพังมีจํานวนชนิดรวม
มากกวาหาดทาวัง โดยตลอดการเก็บตัวอยางตั้งแตวันที่ 8-14 
เมษายน 2553 พบวา จํานวนความหลากชนิดของแพลงกตอนพืชที่
พบบริเวณหาดทาวังมีจํานวนชนิดมากกวาบริเวณหาดถ้ําพังตลอด
การศึกษาทดลองทั้ง 4 คร้ัง ดังรูปที่ 3  
 

 

รูปท่ี 3   จํานวนชนิดรวมของแพลงกตอนพืชที่พบบริเวณหาดถ้ําพัง
และหาดทาวัง พิจารณาตามวันที่เก็บตัวอยาง  
 

พารามิเตอร วิธีการวิเคราะห 

อุณหภูมิ เทอรโมมิเตอร, เครื่องวัด DO 
ความเปนกรด-ดาง เครื่อง pH meter   
ความเค็ม เครื่อง Refracto Salinometer 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา เครื่อง DO meter    
วิเคราะหปริมาณสารอาหาร 
-ไนไตรท-ไนโตรเจน (Nitrite - 
nitrogen) 
-ไนเตรท-ไนโตรเจน(NO3-N) 
-ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) 
-แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 

วิธีการ Colourimetic method 
(J.D.H. Strickland and T.R. 
Parson, 1972) 



 

 เม่ือศึกษาความหนาแนนรวมของแพลงกตอนพืชทั้งสอง
บริเวณจะพบวามีความแตกตางกัน โดยบริเวณหาดทาวังจะมีความ
หนาแนนรวมของแพลงกตอนพืชปริมาณมากกวาหาดถ้ําพัง  แตมี
ความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืชเพียง 7 ชนิด ซ่ึงนอยกวา
บริเวณหาดถ้ําพังที่มีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอนพืช 
จํานวน 20 ชนิด ซ่ึงแสดงถึงความอุดมสมบูรณของส่ิงมีชีวิตและ
สามารถบงชี้ถึงคุณภาพน้ําบริเวณหาดถ้ําพังที่มีคุณภาพดีกวาหาด
ทาวัง ซ่ึงมีความเหมาะตอการเจริญเติบโตของแพลงกตอนชนิด
ตางๆหรือส่ิงมีชีวิตในน้ําอื่นๆ  

 

                  
    Achananthes sp.            Stephanopyxis sp. 

รูปท่ี 4 แพลงกตอนพืชกลุมเดนที่พบบริเวณหาดถ้ําพัง 

 

                    
                  Noctiluca sp.              Coscinodiscus sp. 
   

รูปท่ี 5 แพลงกตอนพืชกลุมเดนที่พบบริเวณหาดทาวัง 
 
 

       3.2 การศึกษาคุณภาพน้ําบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) กับ
สะพานอัษฎางค (ทาวัง)ในวันท่ี 12 และ 14 เดือนเมษายน  2553 
 

  จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อก็บตัวอยางน้ําและบันทึก
คาปจจัยคุณภาพน้ําตางๆ มาวิเคราะหตรวจหาปริมาณธาตุอาหาร
หลักในหองปฏิบัติการ ไดผลการศึกษาดังขอมูล ตารางที่ (4) 
 

ตารางท่ี 4 คุณภาพน้ําในบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) กับสะพาน
อัษฎางค (ทาวัง) 

คุณภาพนํ้า (μg-at/L) 
วันเดือนป 
  

สถานที่ 
  

DO 
(mg/L) 

NH4 NO2 NO3 PO4 

12-เม.ย.-53 (ถ้ําพัง) 5.03 0.03 0.11 1.38 0.47 
14-เม.ย.-53 (ถ้ําพัง) 5.25 0.36 0.17 0.72 0.49 
เฉล่ีย 2 วัน  5.14 0.19 0.14 1.05 0.48 

12-เม.ย.-53 (ทาวัง ) 4.81 1.33 0.02 2.23 0.49 
14-เม.ย.-53 (ทาวัง ) 4.30 0.32 0.08 1.26 0.64 
เฉล่ีย 2 วัน   4.55 0.82 0.05 1.745 0.56 

  
  ซ่ึงปริมาณธาตุอาหารบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) กับ
สะพานอัษฎางค (ทาวัง) มีคาใกลเคียงกัน โดยเฉลี่ยปริมาณ
ฟอสเฟต ไนเตรท  แอมโมเนียและไนไตรท ทั้ง 2 วัน ในวันที่ 12 
และ 14  เดือนเมษายน  2553 น้ัน มีปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับ

คามาตรฐานน้ําทะเลต่ําสุดที่ยอมรับไดของกรมควบคุมมลพิษ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 11 ง ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2550 
ซ่ึงจัดไดวายังมีปริมาณนอยและไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทาง
ทะเลของเกาะสีชังมากนัก  ดังรูปที่ (6 -7) 

 

รูปท่ี 6  ปริมาณธาตุอาหารบริเวณหาดถ้ําพัง (μg-at/L) 
 

 

รูปท่ี 7 ปริมาณธาตุอาหารบริเวณหาดทาวัง (μg-at/L) 
 

 

รูปท่ี 8 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ในบริเวณ 
อาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) กับสะพานอัษฎางค (ทาวัง) 

 

  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) ทั้งสองบริเวณมีคา
แตกตางกัน  โดยบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) มีคาออกซิเจนที่
ละลายในน้ําเฉลี่ย 5.14 mg/l ซ่ึงมีปริมาณมากกวาบริเวณสะพาน
อัษฎางค (ทาวัง) ซ่ึงพบวามีคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําเฉลี่ย 
4.34  mg/l เทานั้น ทั้งน้ีเพราะบริเวณดังกลาวเปนแหลงชุมชนที่
อาศัยและเปนทาเทียบเรือประมง และใกลแหลงชุมชนอาศัยที่มี
ประชากรอยูหนาแนนกวา และไมมีคลื่นลมแรงมากนัก จึงนาจะทํา
ใหปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ําลดลง จึงมีผลทําใหมีสารอินทรีย



 

ปนเปอนในนํ้า แบคทีเรียที่ตองการออกซิเจนจึงใชออกซิเจนในการ
ยอยสลายสารอินทรียที่ปนเปอนในนํ้า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
นํ้าจึงต่ํา ตางกับในสวนบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) มีคาปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําเฉลี่ย 5.14 mg/l ซ่ึงมีคามากกวาบริเวณ
สะพานอัษฎางค (ทาวัง) อาจเปนผลมาจากบริเวณที่เก็บตัวอยาง
เปนพื้นที่ชายฝง มีคลื่นลมทําใหมวลนํ้ามีโอกาสสัมผัสกับอากาศ
ไดมากข้ึน คาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําจึงสูง และวันที่ทําการ
เก็บตัวอยางทองฟาโปรง แสงแดดแรง ทําใหอัตราการสังเคราะหแสง
ของพืชนํ้า (Chlorophyceae) หรือแพลงกตอนพืชมีมาก ปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายจึงมากเชนกัน (รูปที่ 8) 

การนําผลการศึกษาไปใชในการเรียนการสอน  

   “จัดทําชุดการสอนกิจกรรมศึกษาแหลงนํ้าใน ทองถ่ิน”  
โดยใหนักเรียนศึกษาความหลากหลายของสัตวนํ้าและ

ชนิดของแพลงกตอนในอางเ ก็บนํ้าคําสองเมือง  ต .ขามเปย  
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ใชสอนในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตรและชุมนุมอนุรักษแหลงนํ้าธรรมชาติ 

4.สรุปผล 

  แพลงกตอนพืชที่พบมากที่สุดและเปนแพลงกตอนพืช
กลุมเดนในบริเวณอาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) คือ  แพลงกตอนพืชกลุมได
อะตอมสกุล Achananthes sp. และ Stephanopyxis sp. ซ่ึงพบ
ปริมาณที่มากในบริเวณน้ี และแพลงกตอนพืชกลุมเดนบริเวณ
สะพานอั ษฎา งค  (ท า วั ง )   คื อ   แพลงก ต อนพื ช ในกลุ ม 
ไดโนแฟจเจลเลตสกุล Noctiluca sp. และไดอะตอมสกุล 
Coscinodiscus sp. ซ่ึงพบปริมาณที่มากในบริเวณน้ี และจากผล
การศึกษาทั้งสองบริเวณนั้น พบวา แพลงกตอนพืชชนิดอื่นๆ พบใน
ปริมาณคอนขางนอย    
  จากการพบชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืชในบริเวณ
อาวอัษฎางค (ถํ้าพัง) และบริเวณสะพานอัษฎางค (ทาวัง) น้ันพบวา
มีความแตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ และมีความสัมพันธกับ
คุณภาพน้ําที่มีคาใกลเคียงและแตกตางกันในบางปจจัยทางกายภาพ
และทางเคมี  ซ่ึงมีผลทําใหพบชนิดและความหนาแนนของแพลงก
ตอนพืชในบางชนิด ซ่ึงอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของมลสาร
ตางๆ  ของแหลงนํ้าในแตละวัน ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลส่ิงมีชีวิตใน
นํ้าเพื่อใชเปนตัวบงชี้คุณภาพของน้ําทะเลในระดับหน่ึงของเกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรีได 

5. ขอเสนอแนะ  

1.ควรเพิ่มจุดเก็บตัวอยางใหครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน (ระยะ
ชายฝงและในทะเล) 

2.ควรแสดงวิธีการเก็บตัวอยางโดยวิธีการลากในน้ําจะไดขอมูล
ที่ใชอางอิงมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีได รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตรทาง
ทะเล ป 2553 โดยการดูแลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย งานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดตองขอขอบคุณ คุณ
สมภพ รุงสุภา คุณทิพวรรณ ตัณฑวณิชและนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกทานที่
คอยใหคําปรึกษาดูแลชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการเก็บ
ตัวอยางรวมถึงการสืบคนขอมูลการทําวิจัย ที่คอยชวยเหลือและดูแล
เปนอยางดี ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกครุวิจัย-วิทยาศาสตรทางทะเล 
รุน 4 ทุกคนที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจ ขอขอบพระคุณ นายบง
การ   สมสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานขามเปย จังหวัด
อุบลราชธานี  ที่อนุญาตใหมาเขารวมโครงการในครั้งน้ี 
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