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บทคัดยอ 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวกับ
คุณภาพน้ําในระบบนิเวศชายฝงบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทา
ลาง) และหาดทายายทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี การศึกษา
คนควาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดและ
ป ริมาณของแพลงก ตอน สัตว  เพื่ อ ศึ กษาคุณภาพน้ํ า แล ะ
ความสัมพันธเกี่ยวกับปริมาณแพลงกตอนสัตวและคุณภาพน้ําใน
ระบบนิเวศชายฝงบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทา
ยายทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา
เชิงสํารวจซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการเก็บขอมูล
ภาคสนามโดยเก็บตัวอยางน้ําทะเล ลักษณะนิเวศวิทยาที่สําคัญและ
ตัวอยางแพลงกตอนสัตว โดยเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 4 วัน ในวันที่ 
8,10,12 และ 14 เมษายน 2553 เวลา 08.30-09.30 น. ซ่ึงเปน
ชวงเวลาน้ําข้ึน สวนที่สองเปนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเปน
การวิเคราะหสารอาหาร ไดแก การวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย  
ไนเตรท ไนไตรทและฟอสเฟต ซ่ึงใชเทคนิควิธีการของ J.D.H. 
Stricland and T.R. Parson, 1972 และการตรวจนับจําแนกชนิด 
และความหนาแนนของแพลงกตอนสัตว พบวา แพลงกตอนสัตวมี 
ทั้งหมด 8 Phylum คือ Phylum Protozoa, Chaetognatha, 
Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata 
และ Chordata แพลงกตอนสัตวที่พบมากที่สุดบริเวณทาเทียบเรือ 
เทววงษ (ทาลาง) ไดแก Phylum Arthropoda โดยเฉพาะกลุม 
Crustacea และ Copepoda รองลงมาไดแก Phylum Chaetognatha 
(Saggitta sp. หรือหนอนธนู) พบนอยที่สุดไดแก Phylum Protozoa 
กลุม Foraminiferida สวนบริเวณหาดทายายทิมพบมากที่สุด ไดแก 
Phylum Mollusca โดยเฉพาะ Bivalvia (หอยสองฝา) รองลงมา 
ไดแก Phylum Arthropoda โดยเฉพาะ Crustacea และ Copepoda  
และที่ไมพบเลยไดแก กลุม Chordata คือ ไขปลาหรือลูกปลาวัยออน 
(fish egg) แพลงกตอนสัตวที่พบทั้งสองบริเวณในปริมาณที่มาก
เหมือนกัน ไดแก แพลงกตอนสัตว Phylum Arthropoda สวน
คุณภาพของน้ําในบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทา
ยายทิมมีคาไมแตกตางกัน ความสัมพันธเกี่ยวกับปริมาณแพลงก
ตอนสัตวกับคุณภาพน้ําในบริเวณที่สํารวจ พบวาแพลงกตอนสัตวมี
ความหนาแนนในปริมาณมาก ซ่ึงถามองถึงคุณสมบัติของนํ้าในชวง
น้ีจะเห็นวา คุณภาพน้ําทั้งอุณหภูมิ ความเค็ม คาความเปนกรด – 
ดางและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) อยู ในเกณฑที่
เหมาะสม 

คําสําคัญ  ความหลากหลาย  แพลงกตอนสัตว คุณภาพน้ํา 

1. บทนํา 

แพลงกตอนสัตว มีความสําคัญตอหวงโซอาหาร (food chain) 
คือเปนผูบริโภค (consumer) ในระดับตางๆ กันของระบบนิเวศในน้ํา 
แพลงกตอนสัตวประกอบดวยสัตวไมมีกระดูกสันหลังหลายไฟลัม ซ่ึง
ดํารงชีวิตแบบลองลอยอยูในนํ้าตลอดชีวิต แพลงกตอนสัตวเปน
ส่ิงมีชีวิตกลุมที่ไมสามารถสรางอาหารพวกสารอินทรียไดดวยตัวเอง 
จึงจัดวาเปนสัตวประเภท heterotrophic หรือเปนกลุม secondary 
production และยังมีบทบาทสําคัญในดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
ของแหลงนํ้าไมยิ่งหยอนไปกวาแพลงกตอนพืช เชน ใชเปนดัชนีชี้ถึง
สภาพของแหลงนํ้าทั้งในดานการประมงและดานอื่นๆ วาแหลงนํ้านั้น
มีความอุดมสมบูรณเพียงใด  

เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เปนสถานที่ทองเที่ยวและมีความตองการ
ในการใชประโยชนจากพื้นที่มีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ ผลจากการใช
ประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนทํา
ใหมีการปลอยนํ้าทิ้งจากแหลงตางๆ ลงสูแหลงนํ้า ทําใหคุณภาพน้ํา
ของแหลงนํ้าเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอเน่ืองถึงชนิดและปริมาณของ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงนํ้า ดังน้ันผลการศึกษาชนิดและปริมาณ
ของแพลงกตอนในแหลงนํ้าและตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณเกาะสีชัง 
จึงสามารถใชเปนดัชนีบงบอกคุณภาพน้ําได และเปนขอมูลพื้นฐานที่
สามารถนําไปใชในการจัดการแหลงนํ้า วางแผนการศึกษาและการ
อนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าในทะเลเพื่อเปนการฟนฟูและพัฒนาแหลง
ทํามาหากินของชาวประมงในอนาคตได 

ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเพื่อสํารวจชนิดและปริมาณของ
แพลงกตอนสัตวกับคุณภาพน้ําในบริเวณหาดทาลางและหาดทายาย
ทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

2.วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. สถานที่เก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวในบริเวณชายฝง
บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กําหนดสถานที่เก็บตัวอยาง 2 จุด คือ 
บริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) (รูปที่ 1 และ 3) และหาดทา
ยายทิม (รูปที่ 2 และ 4) เก็บตัวอยางทั้งหมด 4 คร้ังในวันที่ 8, 10, 
12 และ 14 เมษายน 2553 ทําการเก็บตัวอยางในชวงเชา เวลา 
8.30-9.30 น. 

2. เก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตวดวยถุงลากแพลงกตอนสัตว
ขนาดตา 230 ไมครอน โดยการตักนํ้าข้ึนมากรองจํานวน 50 ลิตร 

3. นําตัวอยางแพลงกตอนสัตวที่ไดใสลงในขวดเก็บตัวอยาง
แพลงกตอนและรักษาสภาพดวยฟอรมาลีน 2 % 



4. นําตัวอยางที่ไดมาจัดจําแนกชนิด (Classification) ตรวจ
เอกลักษณ (Identification) นับจํานวนภายใตกลองสเตอริโอ
กําลังขยายต่ํา (Stereo Microscope) 

สูตรการคํานวณความหนาแนน (จํานวนเซลล/ลูกบาศกเมตร) 

ความหนาแนนรวม = (จํานวนเซลลรวม x 1000)(ปริมาตรตัวอยาง) 
   ปริมาตรน้ําที่ลากผาน 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
1. การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ เก็บขอมูลทาง

นิเวศวิทยาที่สําคัญ ไดแก อุณหภูมิของนํ้า ความเปนกรด–เบส (pH) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO) และความเค็มของนํ้า  

2. การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี จะเก็บตัวอยางน้ําเพื่อ
นําไปวิเคราะหหาคาไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟตและแอมโมเนียใน
หองปฏิบัติการ เก็บโดยใชกระบอกเก็บนํ้าทะเลและตรวจดวยวิธีทาง
เคมี (J.D.H.Stricland and T.R. Parson, 1972) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอยางบริเวณหาดทายายทิม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จุดเก็บตัวอยางบริเวณทาเทยีบเรือเทววงษ (ทาลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ลักษณะของบริเวณที่เก็บตัวอยางที่หาดทายายทิม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ลักษณะของบริเวณที่เก็บตัววอยางที่ทาเทยีบเรือเทววงษ  

        (ทาลาง) 

3.ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

 การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวและ
คุณภาพน้ําบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทายายทิม 
เกาะสีชัง ระหวางวันที่ 8-14 เมษายน 2553 พบแพลงกตอนสัตว
กลุมตางๆ ทั้งหมด 8 Phylum (ตารางที่ 2) คือ Phylum Protozoa, 
Chaetognatha, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Hemichordata, 
Echinodermata และ Chordata  
 จากการศึกษาปริมาณความหนาแนนรวมของแพลงก
ตอนสัตวที่พบในระหวางวันที่ 8, 10, 12 และ 14 เมษายน 2553 
พบวา แพลงกตอนสัตวที่พบบริเวณหาดทายายทิมมีปริมาณความ
หนาแนนรวมมากกวาบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) ตลอด
ชวงการศึกษาวิจัย (ตารางที่ 3 และรูปที่ 5)  

เม่ือพิจารณาความหนาแนนแบงตามกลุมของแพลงกตอน
สัตวที่พบดังตารางที่ 4 และรูปที่ 6 พบวา แพลงกตอนสัตวที่มีความ
หนาแนนมากที่สุดบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) ไดแก 
Phylum Arthropoda โดยเฉพาะกลุม Crustacea และ Copepoda 
(รูปที่ 7 ก.) สอดคลองกับการศึกษาชนิดและความชุกชุมของแพลงก
ตอนสัตวบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี พบวา แพลงกตอนสัตวกลุม
เดนจะเปน Phylum Arthopoda โดยเฉพาะ Lucifer sp. และ 
Copepod พบมากกวาชนิดอื่น [5] โดยจะพบ Crustacea มีความ
หนาแนนมากที่สุดที่หาดทาลางประมาณ 2,155 ตัว/ลูกบาศกเมตร 



รองลงมา ไดแก Phylum Chaetognatha กลุมหนอนธนูหรือ 
Saggitta sp. มีความหนาแนนประมาณ 680 ตัว/ลูกบาศกเมตร และ
แพลงกตอนสัตวที่พบนอยที่ สุด ไดแก กลุม Foraminiferida พบ
ประมาณ 10 ตัว/ลูกบาศกเมตร สวนแพลงกตอนสัตวที่มีความ
หนาแนนมากที่ สุดในบริ เวณหาดทายายทิม  ไดแก  Phylum 
Mollusca โดยเฉพาะ Bivalvia (หอยสองฝา) (รูปที่ 7 ข.) ซ่ึงมีความ
หนาแนนพบประมาณ 1,500 ตัว/ลูกบาศกเมตร รองลงมาไดแก 
Phylum Arthropoda โดยเฉพาะกลุม Crustacea มีความหนาแนน
ประมาณ 805 ตัว/ลูกบาศกเมตร และที่ไมพบเลย คือ ไขปลาหรือลูก
ปลาวัยออน (fish egg) 

ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวที่พบบางชนิดมี
ปริมาณนอย บางชนิดไมพบเลย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาวิธีการเก็บ
ตัวอยางนั้นใชวิธีการตักนํ้ามากรองแพลงกตอนซ่ึงทําใหปริมาณ
ความหนาแนนและความหลากหลายของชนิดน้ันมีปริมาณนอย  

ชนิดของแพลงกตอนสัตวที่พบในภาพรวมมีความ
เหมือนกัน แตแตกตางกันเฉพาะความหนาแนนที่พบเทานั้น (รูปที่ 
5) สําหรับแพลงกตอนสัตวกลุมเดนที่พบมากที่สุดบริเวณทาเทียบ
เรือเทววงษ (ทาลาง) ไดแก Phylum Arthropoda โดยเฉพาะ 
Lucifer sp. และ Copepod และบริเวณหาดทายายทิม ไดแก กลุม 
Mollusca ซ่ึงถาดูจากสภาพพื้นที่เก็บตัวอยางบริเวณหาดทายายทิม
น้ัน พบวาพื้นที่สวนใหญเปนหาดหินมีกลุมของหอยนางรมอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก และพ้ืนที่หาดมีสภาพเปนอาวซึ่งรับกระแสลมและ
คลื่นที่พัดเขามาจึงอาจเปนตัวพัดพาแพลงกตอนสัตวเขามาใน
บริเวณนี้ได ในกลุมของไขปลาจะพบในบริเวณทาลาง สวนบริเวณ
หาดทายายทิมน้ันไมพบไขปลาเลย ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากที่บริเวณทา
ลางจะมีแหลงอาหารและที่หลบภัยจากศัตรูมากมาย เชน ตอมอ
สะพานทาเทียบเรือ กองหินชายฝงและแหลงอาหารจากบานเรือน 
เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงอาจสงผลใหพอแมพันธุปลาเขาไปอาศัยและ
วางไขอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหพบไขปลาหรือลูกปลาวัยออน
มากกวาที่บริเวณหาดทายายทิม สวนที่บริเวณทายายทิมน้ันจะเปน
พื้นที่โลงและมีกระแสคลื่นลมพัดตลอดเวลา จึงอาจทําใหไมพบไข
ปลาหรือลูกปลาวัยออนเลย 

ตารางท่ี 2 อนุกรมวิธานแพลงกตอนสัตวที่พบทาลาง-ทายายทิม 

Phylum Class Order Family Genus/Group 
Protozoa Sarcodina  Foraminiferida  

Chaetognatha Saggittoidae  Saggittoidae Saggitta sp. 
Annelida Polychaete   Polychaete larva 

Arthropoda Crustacea Ouychopoda Podonidae Pseudevadne sp. 
  Decapoda  Lucifer sp. 
    Shrimp larva 
 Copepoda Calanoida  Calanus sp. 
    Centropage sp. 
    Eucalanus sp. 
    Microsetlla sp. 
    Cypris sp. 

Mollusca Gastropoda    
 Bivalvia    

Echinodermata Echinoidea   Echinopluteus larva 
Hemichordata Larvacea  Fritillaridae Oikopleura sp. 

Chordata Pisces   Fish egg 

ตารางท่ี 3 ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวที่พบบริเวณทาเทียบ 

              เรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทายายทิม เกาะสีชัง   
              ระหวาง วันที่ 8, 10, 12 และ14 เมษายน 2553 

ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตว (ตัว/ลบ.ม.) 
วันที่เก็บขอมูล 

ทาลาง หาดทายายทิม 

8 เม.ย. 53 940 1120 

10 เม.ย. 53 760 1500 

12 เม.ย. 53 980 4140 

14 เม.ย. 53 280 980 
 

 

รูปที่ 5 ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวที่พบบริเวณทาเทียบเรือ   
         เทววงษ (ทาลาง) และหาดทายายทิมในแตละวัน 

ตารางท่ี 4 ความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวที่พบบริเวณทาเทียบ 
              เรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดยายทิม เกาะสีชัง ระหวาง   
              วันที่ 8, 10, 12 และ14 เมษายน 2553 

แพลงกตอนสัตว 
ความหนาแนน 

(ตัว/ลูกบาศกเมตร) 
ไฟลัม กลุม ทาลาง ทายายทิม 

Protozoa Foraminiferida 10 90 
Chaetognatha Saggittoidae 680 35 

Annelida Polychaete 230 35 
Arthropoda Crustracea 2155 805 
Mollusca Gastropoda 30 215 

 Bivalvia 115 1500 
Echinodermata Echinopleuteus 30 55 
Hemichordata Oilkopleura 350 35 

Chordata Fish egg 330 0 
รวม 3930 2770 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 ความหนาแนนรวมของแพลงกตอนสัตวแตละชนิดที่  
         พบบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทายายทิม   
         ระหวาง 8-14 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ก. Copepod 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

    ข. Bivalvia  

รูปที่ 7 แพลงกตอนสัตวชนิดเดนที่พบบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ  
         (ทาลาง) และหาดยายทิม เกาะสีชัง ระหวาง 8-14  
         เมษายน 2553 

การศึกษาคุณภาพน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจ ในวันที่ 
12 และ 14 เมษายน 2553  พบวา บริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทา
ลาง) และหาดทายายทิม จะมีคาอุณหภูมิ ความเค็มและความเปน
กรด-เบส (pH) ใกลเคียงกัน ยกเวน ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า
ที่บริเวณหาดทายายทิมจะมีคาสูงกวาบริเวณทาลาง ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากที่บริเวณหาดทายายทิมน้ันเปนที่โลงแจง มีกระแสน้ํา
และคลื่นลมพัดผานตลอดเวลา ทําใหอากาศมีการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนที่บริเวณผิวนํ้ามากกวาบริเวณทาลาง (ตารางที่ 5 และรูปที่ 
8 ) สวนผลการวิเคราะหปริมาณสารอาหาร พบวา ที่บริเวณทาลาง
พบไนไตรท ไนเตรท แอมโมเนียและฟอสเฟตในปริมาณที่สูงกวา
หาดทายายทิม ทั้งน้ีเน่ืองจากที่บริเวณทาลางนั้นอยูใกลแหลงชุมชน
และเปนบริเวณที่จอดเรือ จึงทําใหปริมาณสารดังกลาวอาจมาจากน้ํา
ทิ้ง ส่ิงปฏิกูลหรือนํ้าทิ้งจากการซักลางตางๆ (ตารางที่ 6 และรูปที่ 9) 
ความสัมพันธเกี่ยวกับปริมาณแพลงกตอนสัตวและคุณภาพน้ําใน
บริเวณที่มีสํารวจ พบวาแพลงกตอนสัตวมีความหนาแนนในปริมาณ
มาก ซ่ึงถามองถึงคุณสมบัติของนํ้าในชวงน้ีจะเห็นวา คุณภาพน้ําทั้ง
คาอุณหภูมิ ความเค็ม ความเปนกรด – ดางและปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ํา (DO) อยูในเกณฑชวงที่เหมาะสมตามเกณฑคา
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล (กรมควบคุมมลพิษ) 

ตารางท่ี 5 คาเฉลีย่และคาต่ําสุด-คาสูงสุดของคุณภาพน้ํารอบเกาะ 
             สีชังบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) และหาดทายาย   
             ทิม ระหวาง 8 -14 เมษายน 2553 

คุณภาพน้ํา 
สถานที่ 

Temp. Sali pH DO 
ทาเทววงษ 
(ทาลาง) 

30.43 
(30-30.8) 

32.0 
(32) 

7.5 
(6.5-8) 

4.20 
(4.1-4.34) 

หาดยายทิม 31.0 
(30.5-31.5) 

32.0 
(32) 

8.0 
(7.9-8.1) 

5.73 
(5.15-6.33) 

 
 
    
 

 
 

    ก. อุณหภูมิ       ข. ความเค็ม 
 
 
 
 
 
     ค. คา pH       ง.  คา DO 
รูปที่ 8 คุณภาพน้ําบริเวณทาลางและทายายทิม วันที่ 12 และ 14   
         เมษายน 2553   
 

ตารางท่ี 6 คาเฉลีย่คุณภาพน้ําบริเวณทาลางและทายายทิม  
              ระหวางวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553 

หมายเหตุ  A =  วันที่ 12 เมษายน 2553,  B = วันที่ 14 เมษายน 2553 

แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต 

(μg-atN/L) (μg-atN/L) (μg-atN/L) (μg-atN/L) สถานที่ 

A B A B A B A B 

ทาลาง 2.528 0.862 0.574 0.574 2.478 2.43 1.318 0.657 

ทายายทิม 0.898 0.246 0.822 0.636 1.695 1.731 0.512 0.595 



 

 
 
 
 
 
         ก.ปริมาณแอมโมเนีย              ข.ปริมาณไนไตรท 
 
 
 
 
 

         ค.ปริมาณไนเตรท  ง. ปริมาณฟอสเฟต 

รูปที่ 9 คุณภาพน้ํา (ปริมาณสารอาหาร) บริเวณทาลางและหาดทา 
         ยายทิม ในวันที่ 12 และ 14 เมษายน 2553   
การนําไปใชในการเรียนการสอน 

จัดทําชุดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ชีววิทยา  และโครงงานวิ จัยสําหรับนักเรียนหองเ รียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร ดังรูปที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ตัวอยางชดุกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 

4. สรุปผล 

  การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวกับ
คุณภาพน้ําในระบบนิเวศชายฝงบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทา
ลาง) และหาดทายายทิม อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบ  
แพลงกตอนสัตวกลุมตางๆ ทั้งหมด 8 Phylum คือ Phylum 
Protozoa, Chaetognatha, Annelida, Arthropoda, Mollusca, 
Hemichordata, Echinodermata และ Chordata  

แพลงกตอนสัตวที่พบมากที่ สุดบริเวณทาเทียบเรือ 
เทววงษ (ทาลาง) ไดแก Phylum Arthropoda โดยเฉพาะ 
Crustacea และ Copepoda ซ่ึงพบประมาณ 2,155 ตัว/ลูกบาศก
เมตร รองลงมา ไดแก กลุมของ Chaetognatha (Saggitta sp. หรือ
หนอนธนู) ประมาณ 680 ตัว/ลูกบาศกเมตร พบนอยที่สุดไดแก กลุม 
Foraminiferida พบประมาณ 10 ตัว/ลูกบาศกเมตร สวนบริเวณหาด
ทายายทิม ไดแก กลุม Mollusca โดยเฉพาะ Bivalvia (หอยสองฝา) 
พบประมาณ 1500 ตัว/ลูกบาศกเมตร รองลงมาไดแก กลุม 
Arthropoda โดยเฉพาะ Crustacea ประมาณ 805 ตัว/ลูกบาศก
เมตร และที่ไมพบเลยคือ ไขปลาหรือลูกปลาวัยออน (fish egg) 

แพลงกตอนสัตวที่พบทั้งสองบริเวณในปริมาณที่มาก
เหมือนกัน ไดแก แพลงกตอนสัตวกลุม Arthropod  

 คุณภาพของน้ําในบริเวณทาเทียบเรือเทววงษ (ทาลาง) 
และหาดทายายทิมมีคาไมแตกตางกัน และความสัมพันธเกี่ยวกับ
ปริมาณแพลงกตอนสัตวกับคุณภาพนํ้าในบริเวณที่สํารวจ พบวา มี
ความหนาแนนของแพลงกตอนในปริมาณมาก ซ่ึงถามองถึง
คุณสมบัติของนํ้าในชวงน้ีจะเห็นวาคุณภาพน้ําทั้ง อุณหภูมิ ความ
เค็ม  คาความเปนกรด – ดางและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา 
(DO) อยูในเกณฑที่เหมาะสม 

5. ขอเสนอแนะ 

 1. ในการหาความสัมพันธระหวางปริมาณแพลงกตอน
สัตวกับคุณภาพน้ําควรมีการหาปจจัยส่ิงแวดลอมดานอื่นเพิ่มอีก เชน 
ปริมาณธาตุอาหาร โลหะหนัก เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาสาเหตุการบลูมของแพลงกตอนใน
บริเวณชายฝงทะเล 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิ จัย น้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัยจาก
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เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอยางแพลงกตอน 

1. ชนิดของเครื่องมือเก็บตัวอยางแพลงกตอน 

การศึกษาแพลงกตอน จําเปนตองเก็บตัวอยางแพลงกตอนจากธรรมชาติมาเพื่อประเมินชนิดและปริมาณของ
แพลงกตอน ซ่ึงการเก็บตัวอยางแพลงกตอนน้ันตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการศึกษา เชน การศึกษาชนิดและการ
แพรกระจายของแพลงกตอน จะตองเก็บตัวอยางนํ้าในปริมาณมาก เพ่ือใหไดตัวแทนของแพลงกตอนท่ีแทจริง 
รวมทั้งชนิดที่มีอยูนอยดวย  สวนการศึกษาปริมาณของแพลงกตอน  วิธีการเก็บตัวอยางจะตองทราบปริมาตรของ
นํ้าที่แนนอน  ซ่ึงการเก็บตัวอยางแพลงกตอนเพื่อใหไดตัวแทนทุกชนิดทุกขนาดรวมทั้งชนิดที่มีมาก หรือ ชนิดที่หา
ยากนั้น  หากจะใชวิธีการเก็บเพียงวิธีเดียวอาจทําใหมีขอผิดพลาดมาก  ดังน้ันควรใชการเก็บตัวอยางหลาย ๆ วิธี
ประกอบกัน ซ่ึงอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางแพลงกตอนมีดังนี้ 
  1. กระบอกเก็บนํ้าสามารถใชเก็บตัวอยางแพลงกตอนท่ีมีการศึกษาดานปริมาณ (quantitative sample) ทั้งน้ี
เพราะกระบอกเก็บน้ํามีขนาดความจุระบุชัดเจน ท่ีนิยมใชมีขนาดความจุระหวาง 0.5-5 ลิตร เชน กระบอกเก็บน้ํา
ของ Van Dorn ,  Friedinger , Ruttner, Kemmerer  วัสดุที่ใชทํากระบอกเก็บน้ําอาจเปนแกว พลาสติก หรือ โลหะ 
กระบอกเก็บนํ้ามีฝาปด เปด ทางดานบนและลาง เมื่อหยอนกระบอกเก็บน้ําลงในนํ้าที่ระดับความลึกตามตองการ
แลว สามารถบังคับการปดไดโดยปลอยตุมนํ้าหนักที่เรียกวา messenger ลงไป จะเกิดแรงจํานวนหน่ึงกระแทกใหฝา
ปด จากน้ันจึงดึงกระบอกขึ้นมาจากนํ้า นําตัวอยางแพลงกตอนที่ไดไปวิเคราะหทันทีหรือเก็บรักษาไวดวยนํ้ายาเคมี  

การใชกระบอกเก็บนํ้าเพื่อเก็บตัวอยางแพลงกตอนน้ัน เหมาะสมสําหรับแหลงนํ้าขนาดเล็ก  ตื้น  หรือ
บริเวณพื้นทองนํ้าที่ขรุขระ   นอกจากน้ันขนาดของกระบอกเก็บนํ้ายังมีขนาดเล็ก สะดวกตอการใชงานและการเก็บ
รักษา อีกทั้งมีขนาดความจุ หรือปริมาตรของนํ้าท่ีเก็บที่ถูกตองแนนอน แตดวยขนาดความจุที่มีขนาดเล็ก ๆ อาจเปน
ผลทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางแพลงกตอนที่เปนตัวแทนของแหลงนํ้าที่ถูกตองได เพราะกระบอกเก็บนํ้ามีปาก
แคบ หากนําไปสุมเก็บตัวอยางบริเวณที่มี แพลงกตอนเบาบาง หรือหนาแนนเกินไป ทําใหไดตัวแทนที่ผิดพลาดจาก
ความเปนจริง ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยการสุมหลาย ๆ คร้ัง ในระดับความลึกเทาเดิม 
 

โดย....ครูศิรดา พรมเทพ โครงการครุวิจัย สกว. 


