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บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความหลาก
ชนิดของแพลงกตอนพืช และตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอบําบัด    
นํ้าเสีย มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 
เมษายน พ.ศ. 2553 โดยทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา บอที่ 1 และ
บอที่ 5 ไดแก อุณหภูมิของน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา การสอง
ผานของแสง คาการนําไฟฟา และความเปนกรด-ดาง พบวา บอที่ 1 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 36.67 องศาเซลเซียส, 6.93 มิลลิกรัมตอลิตร, 49 
เซนติเมตร, 548.33 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร และ 8.45 
ตามลําดับ สวนบอที่ 5 มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.43 องศาเซลเซียส, 7.43 
มิลลิกรัมตอลิตร, 49.67 เซนติเมตร, 498 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร และ 9.14 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําในบอบําบัดนํ้าเสีย บอที่ 1 และบอที่ 5 ทางสถิติ 
พบวา คาอุณหภูมิของนํ้า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเปน
กรด-ดาง และคาการนําไฟฟา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) สวนคาการสองผานของแสง มีคาไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
 ศึกษาชนิดและ จํานวนของแพลงกตอนพืช  พบ        
แพลงกตอนพืชทั้งส้ิน จํานวน 16 ชนิด สามารถจําแนกไดเปน      ดิ
วิชัน Bacillariophyta พบ 3 วงศ 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 18.75    ดิวิ
ชัน Chlorophyta พบ 5 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 43.75 ดิวิชัน 
Cyanophyta พบ 1 วงศ 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 12.50 และดิวิชัน 
Euglenophyta พบ 1 วงศ 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 25  ของชนิด
แพลงกตอนพืชที่พบ สวนคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity 
Index)  ดัช นีการกระจาย  (Evenness)  จํ านวนชนิด  (Species 
Richness) และจํานวนทัลลัสทั้งหมด (Abundance) พบวา บอที่ 1 มี
คาเทากับ 0.7681, 0.2711,16 และ 2,468 ทัลลัสตอมิลลิลิตร 
ตามลําดับ และบอที่ 5 มีคาเทากับ 0.4768, 0.1807, 14 และ 1,338 
ทัลลัสตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 
 แพลงกตอนพืชที่พบในบอบําบัดนํ้าเสีย ไดแก        แพ
ลงกตอนกลุม Euglena spp., Trachelomonas  spp., Scenedesmus 
spp., Tetraedon spp. และแพลงกตอนกลุม         ไดอะตอม 
Navicula  spp. สามารถเปนตัวบงชี้วัดคุณภาพน้ําเบ้ืองตนไดวาน้ํา
ในบอบําบัดนํ้าเสีย มีสภาพอยูในชวงนํ้าเสื่อมสภาพปานกลาง
ระดับอัลฟา (Alpha mesosaprobic water) จนถึงนํ้าคืนสภาพ 
(Oligosaprobic water) 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี นําความรูและแนวทางการวิจัย
ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 รายวิชา วิทยาศาสตร โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทั้งทางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ ในอาวปตตานี 
และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุมสาระวิชาอื่นๆ นํา

ขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรแหลง
นํ้า และผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู เร่ืองความหลากชนิดของ
แพลงกตอนพืช และการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงนํ้า  

 
คําสําคัญ : คุณภาพน้ํา ความหลากชนิด แพลงกตอนพืช 

 
1. บทนํา  
 แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) เปนส่ิงมีชีวิตที่ลองลอย
อยูในนํ้า มีบทบาทสําคัญตอระบบนิเวศของแหลงนํ้า เน่ืองจากเปน
ผูผลิตข้ันตน ซ่ึงเปนแหลงอาหารขั้นตนของหวงโซอาหาร (Food 
Chain)โดยใชพลังงานแสงอาทิตยหรือพลังงานจากแหลงอื่น เพื่อ
ผลิตอาหารในรูปของ โปรตีน คารโบไฮเดรต ฯลฯ แพลงกตอนพืช 
แบงเปน 3 กลุมใหญ ดังน้ี สาหรายสีนํ้าเงินแกมเขียว อยูในดิวิชั่น 
Cyanophyta สาหรายสีเขียว อยูใน ดิวิชั่น Chlorophyta และ      ได
อะตอม อยูในดิวิชั่น Chromophyta นอกจากนี้แพลงกตอนพืช  ยังมี
ความสําคัญตอมนุษย สัตว ซ่ึงสามารถใชเปนตัวบงชี้ถึงสภาพมลพิษ
ทางน้ํา โดยแพลงกตอนพืชแตละชนิดมีแหลงที่อยูอาศัย และชวงของ
ความทน (Range of Tolerance) ตอสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
เ ช น  แพ ล ง ก ต อ นพื ช พ ว ก ไ ด อ ะ ต อ ม ส กุ ล  Thalassiosira, 
Coscinodiscus พบมากในแหลงนํ้าที่เส่ือมโทรม แสดงวา แหลงนํ้า
บริเวณน้ัน  มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ แตถามีไดอะตอมสกุล 
Rhizosolenia, Planktoniella มาก แสดงวา แหลงนํ้าบริเวณน้ันมี
ธาตุอาหารต่ํา และการ bloom ของแพลงกตอนพืชบงชี้ถึงความเนา
เสียของแหลงนํ้าได สวนดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แพลงกตอนพืช
เปนอาหารของสัตวนํ้าวัยออน ชวยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหลงนํ้า 
และชวยกําจัดสารพิษในแหลงนํ้า เชน แอมโมเนีย ลดความโปรงใส
ของนํ้า ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค เปนตน 
แหลงนํ้าสามารถจําแนกคุณภาพตามปริมาณสารอาหาร ออกเปน 3 
ประเภท ดังน้ี แหลงนํ้าที่มีสารอาหารนอย นํ้าจะมีคุณภาพดี แหลง
นํ้าที่มีสารอาหารปานกลาง นํ้ามีคุณภาพปานกลาง และแหลงนํ้าที่มี
สารอาหารมาก นํ้ามีคุณภาพไมดี 1 

ระบบบําบัดนํ้าเสียของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแบบ
ระบบบอปรับเสถียร (Facultative Oxidation Pond System) สําหรับ
บําบัดนํ้าเสีย เปนกระบวนการบําบัดทางชีววิทยา โดยอาศัยหลักการ
ยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสียดวยจุลินทรีย และมีการเติมอากาศ
ตามธรรมชาติ ระบบบําบัดประกอบดวย บอเขียว (Facultative 
Pond) จํานวน 2 บอ เปนบอเปดใหแสงสามารถสองถึงบริเวณ
ผิวหนาน้ําไดทั่วทั้งบอ บริเวณสวนบนจะมีการกําจัดสารอินทรีย โดย
แบคทีเรียชนิดที่ใชอากาศ และบอผ่ึง (Maturation Pond) จํานวน 6 
บอ เปนบอรับนํ้าจากบอเขียว ดักตะกอนของแบคทีเรียและสาหราย 
นํ้าใสสวนบนของบอผ่ึงจะไหลตอไปยังถังสัมผัสคลอรีน เพื่อเติมสาร



  

คลอรีน ปลอยใหไหลไปรวมกับระบบบําบัดของเทศบาล  พื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยส่ิงปลูกสรางตางๆ เชน 
อาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรี
นครินทร หอพักนักศึกษา บานพักบุคลากร ตลอดจนสาธารณูปโภค
ตางๆเพิ่มข้ึน สงผลใหมีการเพิ่มจํานวนคน การใชนํ้ารวมทั้งการเพิ่ม
ปริมาณน้ําเสียออกสูพื้นที่มหาวิทยาลัยมากข้ึน กอใหเกิดปญหานํ้า
เนาเสีย และการเกิดมลพิษในแหลงนํ้าธรรมชาติ ซ่ึงมีการปนเปอน
ของส่ิงปฏิกูลและสารเคมีจากแหลงตางๆ ยอมสงผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูในแหลงนํ้า ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความ
หลากชนิดของแพลงกตอนพืชในบอบําบัดนํ้าเสีย เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานของแพลงกตอนพืช และคุณภาพน้ําบางประการ เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการจัดการน้ําในบอบําบัดนํ้าเสียตอไปในอนาคต 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 วัสดุอุปกรณ 

1. อุปกรณเก็บตัวอยางน้ํา 

2. Plankton Net ขนาด 10 ไมครอน 

3. แอลกอฮอล ความเขมขน 70 % 

4. กลองจุลทรรศนแบบใชแสง  

5. Secchi Disc 

6. DO Meter รุน Oxi 315i/SET 

7. Turbidimeter รุน 2100P 

8. pH meter รุน pH/Cond/EC 340i/SET 

9.Conductivity meter รุน pH/Cond/EC 340i/SET  

 วิธีการศึกษา 
     1. สํารวจสภาพแวดลอมบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสีย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และกําหนดสถานีเก็บตัวอยาง       
      2. ศึกษาคุณภาพนํ้าในบอบําบัดนํ้าเสีย 2 บอ คือ บอ
ที่ 1 และบอที่ 5 เปนบอบําบัดชุดที่ 2 โดยทําการศึกษาคุณภาพน้ํา 
ดังน้ี อุณหภูมิของน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา การสองผานของ
แสง ความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟา  

3. เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช โดยใช Plankton 

Net ขนาด 10 ไมครอน วิเคราะหหาชนิดและจํานวนของ           

แพลงกตอนพืช ภายใตกลองจุลทรรศน พรอมบันทึกภาพ ณ 

หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. วิเคราะหคาความหลากชนิด (Species 

Richness) ดัชนีความหลากชนิด (Diversity Index) ของ Shannon 

& Wienner (1949) ดัชนีการกระจายของแพลงกตอนพืช 

(Evenness) และจํานวนทัลลัสทั้งหมด (Abundance) ที่พบในบอ

บําบัดนํ้าเสีย 

5. วิเคราะหหาความแตกตางของคุณภาพน้ําที่

ศึกษาชนิดและจํานวนของแพลงกตอนพืชที่พบทั้ง 2 บอ โดย

วิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธทั้ง 2 บอ โดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 16  

3. ผลการศึกษา 

            1. สภาพแวดลอมบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ทั่ ว ไ ป ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแบบระบบบอปรับเสถียร (Facultative 
Oxidation Pond System) เปนกระบวนการบําบัดทางชีววิทยา โดย
อาศัยหลักการยอยสลายสารอินทรียในนํ้าเสียดวยจุลินทรีย และมี
การเติมอากาศโดยธรรมชาติดวยสาหร าย  ซ่ึ งระบบบํา บัด 
ประกอบดวย  
 บอเขียว (Facultative Pond) จํานวน 2 บอ เปนบอเปด
ใหแสงสามารถสองถึงบริเวณผิวหนาน้ําไดทั่วทั้งบอ บริเวณสวนบน
จะมีการกําจัดสารอินทรีย โดยแบคทีเรียชนิดที่ใชอากาศและสามารถ
เจริญเติบโตไดในนํ้า   
 บอผ่ึง (Maturation Pond) จํานวน 6 บอ เปนบอรับนํ้า
จากบอเขียว ดักตะกอนของแบคทีเรียและสาหรายอยูในสภาพขาด
อาหารและตกตะกอนลงกนบอ ทําใหไดนํ้าทิ้งที่ใสมากขึ้น และฆา
เชื้อโรคเพื่อทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคใหลดลง หลังจากนั้น   
นํ้าทิ้งในบอผ่ึงจะไหลตอไปยังถังสัมผัสคลอรีน เพื่อเติมสารคลอรีน 
ปลอยใหไหลไปรวมกับระบบบําบัดของเทศบาล กอนที่จะนําไปใช
ประโยชนตอไป ความลึกของน้ําในบอประมาณ 1.50 เมตร  
 บอบําบัดทั้งหมดมี 2 ชุดๆ ละ 5 บอ รวมทั้งหมด 10 
บอ แตละชุดตอเรียงกันแบบอนุกรมกัน ไดแก บอเขียว 2 บอ และ
บอผ่ึง 3 บอ ตามลําดับ รวมทั้งหมด 10 บอ โดยแตละบอมีเวลากัก
นํ้าทั้งส้ิน 30 วัน บอบําบัดของระบบแยกออกเปน 2 สวน แตละสวน
มีการบําบัดแยกออกจากกัน ดังน้ี     
 บอบําบัดชุดที่ 1 เปนระบบบําบัดที่มีการออกแบบโดย
รับนํ้าจากศูนยวิทยาศาสตร สุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร 
สามารถบําบัดได 4,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน    
 บอบําบัดชุดที่ 2 เปนระบบบําบัดที่มีการออกแบบโดย
รับนํ้าจากอาคารทั่วไป ที่ไมใชนํ้าเสียจากศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สามารถบําบัดได 5,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน  ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
     
รูปท่ี 1 สภาพทั่วไปของบอบําบัดนํ้าเสีย 
 

 2. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอบําบัดนํ้าเสีย โดย
เก็บตัวอยางน้ํา  2 บอ ดังน้ี  

2.1 บอที่ 1 ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ไดแก 
อุณหภูมิของน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า การสองผานของแสง 
คาการนําไฟฟา และความเปนกรด-ดาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 36.67 
องศาเซลเซียส, 6.93 มิลลิกรัมตอลิตร, 49 เซนติเมตร, 548.33    ไม
โครซีเมนตตอเซนติเมตร และ 8.45 ตามลําดับ 

2.2 บอที่ 5 ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ไดแก 
อุณหภูมิของน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า การสองผานของแสง 
คาการนําไฟฟา และความเปนกรด-ดาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 37.43 

 



  

องศาเซลเซียส, 7.43 มิลลิกรัมตอลิตร, 49.67 เซนติเมตร, 498    ไม
โครซีเมนตตอเซนติเมตร และ 9.14 ตามลําดับ  

เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคา เฉลี่ ย
คุณภาพน้ํา บอที่ 1 และบอที่ 5 ทางสถิติ พบวา คาอุณหภูมิของนํ้า 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา ความเปนกรด-ดาง และคาการนํา
ไฟฟา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  สวนคา
การสองผานของแสง มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  
 3. ผลการสํารวจความหลากชนิดของแพลงกตอนพืช 
ในบอบําบัดนํ้าเสีย พบแพลงกตอนพืชทั้ง ส้ิน จํานวน 16 ชนิด 
จําแนกไดเปนดิวิชัน Bacillariophyta พบ 3 วงศ 3 ชนิด คิดเปน 
รอยละ 18.75 ดิวิชัน Chlorophyta พบ 5 วงศ 7 ชนิด คิดเปน    
รอยละ 43.75 ดิวิชัน Cyanophyta พบ 1 วงศ 2 ชนิด คิดเปน    
รอยละ 12.50 และดิวิชัน Euglenophyta พบ 1 วงศ 4 ชนิด คิดเปน
รอยละ 25 ของแพลงกตอนพืชชนิดที่พบ รูปรางลักษณะของ      แพ
ลงกตอนพืชบางชนิด ดังรูปที่ 2  

4. ผลการวิเคราะหดัชนีความหลากหลาย (Diversity 
Index)  ดัชนีการกระจายของแพลงกตอนพืช (Evenness) จํานวน
ชนิด (Species Richness) และจํานวนทัลลัสทั้งหมด (Abundance) 
ในบอที่ 1 มีคาเทากับ 0.7681, 0.2711, 16 และ 2,468 ทัลลัสตอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ และบอที่ 5 มีคาเทากับ 0.4768, 0.1807, 14 
และ 1,338 ทัลลัสตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูปท่ี 2  รูปรางลกัษณะของแพลงกตอนพืชบางชนิดที่พบในบอ

บําบัดนํ้าเสีย 
   (A) Dictyosphaerium  pulchellum  Wood  
   (B) Trachelomonas  piscatoris     
   (C) Chroococcus sp.    
   (D) Euglena  acus Eherenberg    

   (E) E. proxima Dangeard    
   (F) Pandorina  morum (Muller) Bory  
   (G) Cosmarium contractum   
   (H) Euglena  acus Eherenberg 

     (I) Chlorella vulgaris Beyerinck  
 5. ชนิดของแพลงกตอนพืชที่พบในบอบําบัดนํ้าเสีย ซ่ึง
สามารถเปนตัวบงชี้วัดคุณภาพน้ํา ไดแก แพลงกตอนกลุม           ยู

กลีนอยด Euglena acus, E. proxima, Trachelomonas gibberosea, 
T. piscatoris  สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  Merismopedia  punctata,  
แพลงกตอนกลุมเดสมิด Scenedesmus  quadricauda, Tetraedron 
constrictum G.M. Smith,T. trigonium (Naegeli)Hansgirg และ
แพลงกตอนกลุมไดอะตอม Navicula  spp. ซ่ึงเปนกลุมแพลงกตอน
พืชที่บงชี้วาคุณภาพน้ําปนเปอน ในระดับ   ปานกลาง 
 6. การผลิตส่ือการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองความ
หลากชนิดของแพลงกตอนพืช และการตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
แหลงนํ้า 
  มาตรฐานการเรียนรู 
  ว 2.1 เขาใจสิ่งมีชีวิตในทองถ่ิน ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ในระบบนิเวศมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
  วัตถุประสงคการเรียนรู 
  1. อธิบายความสัมพันธระหวางแหลงนํ้ากับ
ส่ิงมีชีวิตได 
  2. ทดลองและตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงายได 
  สาระสําคัญ 
  ระบบนิเวศแหลงนํ้า เปนระบบนิเวศที่ มีความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต แหลงนํ้าที่มีความสะอาด จะมีสารปนเปอน
นอย พบส่ิงมีชีวิตหลายชนิดและมีจํานวนมาก เชน แพลงกตอน   
ตัวออนของแมลงนํ้า และสัตวนํ้าอื่นๆ แตแหลงนํ้าที่มีสภาพเสื่อม
โทรมจะพบสิ่งมีชีวิต ชนิดและจํานวนนอย ซ่ึงส่ิงมีชีวิตเหลานี้ 
สามารถนําไปใชเปนตัวบงชี้คุณภาพของนํ้าได เน่ืองจากความหลาก
ชนิดและจํานวนของส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้าจะมีความสัมพันธกับ
คุณภาพน้ํา 
  สาระการเรียนรู 
  1. ความรู  
   1.1 คุณสมบัติของนํ้าทางกายภาพและทางเคม ี
   1.2 ส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้า 
    1.2.1 แพลงกตอนพืช 
    1.2.2 แพลงกตอนสัตว 
    1.2.3 ตัวออนของแมลงนํ้า  
  1.2.4 สัตวนํ้าอื่นๆ  
   1.3 วิธีการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิต และการ
วเิคราะหขอมูล 
   1.4 การนําเสนอขอมูล และรายงานผล 
  2. ทักษะ/กระบวนการ 
   กระบวนการทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล 
การอภิปราย การอธิบาย การสํารวจ กระบวนการทํางานรวมกัน 
ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล และทักษะการนําเสนอ 
  3. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา ความอดทน และความมุงม่ัน 
  4. การประเมินผล 
   4.1 วิธีการวัดและประเมินผล 
    4.1.1 ประเมินแบบสํารวจ 

A B C 

E F 

G H I 

D 



  

    4.1.2 สังเกตการทํากิจกรรม 
    4.1.3 รายงานผลการทํากิจกรรม 
   4.2 เครื่องมือวัด 
    4.2.1 แบบประเมินผลงาน 
    4.2.2 แบบฝกหัด 
    4.2.3 แบบทดสอบ 
 
4. สรุปผล 

 1. จากการวิเคราะหคุณภาพของนํ้า ในบอบําบัดนํ้าเสีย ทั้ง 
2 บอ พบวา  ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําบอที่ 1  และบอที่ 5 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 6.93 และ 7.43 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ พบวา มี
คาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และจัดเปนแหลง
นํ้าผิวดินประเภทที่ 32 โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําประมาณ 4 
มิลลิกรัมตอลิตร ส่ิงมีชีวิตที่อยูในนํ้าและสามารถดํารงชีวิตอยูได
จะตองมีคาประมาณ 3-5 มิลลิกรัมตอลิตร ถามีคา ต่ํากวา 3 
มิลลิกรัมตอลิตร ส่ิงมีชีวิตจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได  ซ่ึงถือวา
คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมีคาต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คาปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ําข้ึนอยูกับอุณหภูมิของแหลงนํ้าดวย2 

 การสองผานของแสง บอที่ 1 และ บอที่ 5 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 49 และ 49.67 เซนติเมตร ตามลําดับ พบวา มีคาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
คุณภาพน้ําของอาวแกว มหาวิทยาลัยเชียงใหมในชวงฤดูรอน        ป 
2542 พบวา การสองผานของแสงขึ้นอยูกับปริมาณสารแขวนลอย
ตางๆ ในนํ้า เชน เม็ดดิน ดินโคลน ดินตะกอน สาหราย และแพลงก
ตอนสัตว สารแขวนลอยตางๆ เหลานี้ ยังมีผลตออุณหภูมิในนํ้า 
เ น่ืองจากสารแขวนลอยดังกลาวมีการดูดซับแสงอาทิตย ไว 
นอกจากนี้ยังมีผลตอสีของแหลงนํ้าดวย3  

ความเปนกรด-ดาง บอที่ 1 และ บอที่ 5  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 8.45 และ 9.14 ตามลําดับ พบวา มีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ กลาววา ความเปน
กรด-ดาง มีผลตอกระบวนทางชีวภาพและทางเคมีในนํ้า ความเปน
กรด-ดางที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตมีคาอยูในชวงประมาณ 6-9 
หากความเปนกรด-ดาง มีคาที่อยูนอกเหนือชวงที่เหมาะสม มีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตทางสรีรวิทยา กายวิภาควิทยา ทําใหส่ิงมีชีวิตในน้ํามี
จํานวนลดนอยลง สงผลใหความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตลดลง2  

 คาการนําไฟฟา บอที่ 1 และ บอที่ 5 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
548.33 และ 498 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ตามลําดับ พบวา    มี
คาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงถือวาอยูใน
เกณฑปกติ โดยน้ําผิวดินจะมีคาไมเกิน 1,000 ไมโครซีเมนตตอ
เซนติเมตร คาดังกลาวข้ึนอยูกับปริมาณธาตุโลหะ และอโลหะ      
ในแหลงนํ้านั้น4 

อุณหภูมิของนํ้า บอที่ 1 และ บอที่ 5 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
36.67 และ 37.43 องศาเซลเซียส ตามลําดับ พบวา มีคาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อุณหภูมิของนํ้าจะมีผลตอ
กระบวนการทางชีวภาพ ทางเคมีของส่ิงมีชีวิต อัตราการสังเคราะห
แสงของสาหรายและพืชนํ้า อัตราการเกิดเมตาบอลิซึมของส่ิงมีชีวิต 
นอกจากนี้ยังมีผลตอความหนาแนนของนํ้า การละลายของธาตุ และ
กาซตางๆ ในนํ้าอีกดวย อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตมีคา

ระหวาง 23-32 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจะสงผล
ใหส่ิงมีชีวิตน้ันเกิดภาวะเครียด อัตราการเกิดเมตาบอลิซึมลดต่ําลง 
และตายได 4 

 2. ผลการศึกษาแพลงกตอนพืชในบอบําบัดนํ้าเสีย พบ
แพลงกตอนพืชทั้งส้ิน จํานวน 16 ชนิด สามารถจําแนกไดเปนดิวิชัน 
Bacillariophyta พบ 3 วงศ 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 18.75 ดิวิชัน 
Chlorophyta พบ 5 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 43.75 ดิวิชัน 
Cyanophyta พบ 1 วงศ 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 12.50 และดิวิชัน 
Euglenophyta พบ 1 วงศ 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 25 ของชนิด
แพลงกตอนพืชที่พบ  
 3. ผลการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index)  
ดัชนีการกระจาย (Evenness) จํานวนชนิด (Species Richness) 
และจํานวนทัลลัสทั้งหมด (Abundance) ในบอที่ 1 มีคาเทากับ 
0.7681, 0.2711,16 และ 2,468 ทัลลัสตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และ
บอที่ 5 มีคาเทากับ 0.4768, 0.1807, 14 และ 1,338 ทัลลัสตอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ 
 4. ผลการศึกษาชนิด และจํานวนของแพลงกตอนพืช 
ในบอบําบัดนํ้าเสีย พบ แพลงกตอนกลุมยูกลีนอยด  Euglena acus,  
E. proxima, Trachelomonas gibberosea, T. piscatoris  สาหราย สี
เขียวแกมน้ําเงิน  Merismopedia  punctata แพลงกตอนกลุมเดสมิด 
Scenedesmus  quadricauda, Tetraedron constrictum G.M. 
Smith, T. trigonium (Naegeli) Hansgirg  และแพลงกตอนกลุม   ได
อะตอม Navicula  spp. เปนกลุมแพลงกตอนพืชที่บงชี้วาคุณภาพน้ํา
มีสารอินทรียสูง ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษาแพลงกตอนพืช ที่
กลาววา แพลงกตอนพืช  ในกลุม Euglena spp., Trachelomonas  
spp.,Scenedesmus spp., Tetraedron spp. และแพลงกตอนกลุม   
ไดอะตอม จะพบในแหลงนํ้าที่มีลักษณะเสื่อมโทรมมีสารอินทรียสูง 
จําพวกไนเตรต ฟอสเฟต แอมโมเนีย และอื่นๆ อันเกิดจากการทิ้ง
เศษซากขยะ  และส่ิงปฏิกูลตางๆ ลงไปของชุมชนและสถาน
ประกอบการตลอดฝงคลอง สามารถบงชี้วัดคุณภาพน้ําเบ้ืองตนได 5

นํ้าในบอบําบัดนํ้าเสีย อยูในชวงนํ้าเส่ือมสภาพปานกลางระดับอัลฟา 
(Alpha mesosaprobic water) จนถึงนํ้าคืนสภาพ (Oligosaprobic 
water) 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ทําการศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของ
แพลงกตอนพืช และคุณภาพน้ําในบอบําบัดนํ้าเสียในบอเขียว และ
บอผ่ึง 
 2. นํารูปแบบระบบการบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ มา
ประยุกตใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดี 
 
6. การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 

 จากผลการศึกษานําขอมูลไปใชประโยชน ดังน้ี 
 1. นําความรูไปเผยแพรใหกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1            
 2. นําผลการศึกษาไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม  การ
เ รียนการสอนกลุ มสาระวิทยาศาสตร  ชวงชั้ นที่  2 รายวิชา 
วิทยาศาสตร โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทั้งทางเคมี กายภาพ 



  

และทางชีวภาพ ในอาวปตตานี และการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับกลุมสาระวิชาอื่นๆ 

  3. เปนขอมูลในการวางแผนการจัดการและการอนุรักษ
แหลงนํ้า 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใตโครงการครุวิจัย สกว.-วิทยาศาสตร
อนามัยส่ิงแวดลอม ผูวิจัยขอขอบคุณ สกว. ที่ใหโอกาสไดมาทําวิจัย
คร้ังน้ี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค อินทรมวง ประธานโครงการ
ครุวิจัย วิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน คุณลักขณา ศรีเจริญ    คุณฆองชัย คงดี คุณ
พัชรียา ฤกษอุไร พี่ เลี้ยงทุกทาน และภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ชวยเหลือ    ในการเก็บ
ตัวอยางและใชหองปฏิบัติการ ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
วิ จัย การเขียนรายงานการวิ จัยจนสําเร็จลุลวง และทายที่ สุด
ขอขอบคุณ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปตตานี เขต 1  ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมเปนอยางดี 
จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  
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