
การศึกษาผลของฟอสเฟตตอการเจรญิและองคประกอบของแพลงกตอนพืชธรรมชาต ิ
ณ เกาะสีชงั ชลบุรี 

Effect of Phosphate on Phytoplankton Growth and Species Composition. 
 

สุพรรณยา   นิลพัน 
โรงเรียนมารีวิทย  อ. บางละมุง  จ.  ชลบุรี  20150 

E-mail :  t.koriaya@gmail.com 
 
บทคัดยอ  
  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของฟอสเฟตตอการเจริญและ
องคประกอบของแพลงกตอนพืชธรรมชาติ  บริเวณทาลาง  อําเภอ
เกาะสีชัง   ชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวาเม่ือปริมาณสาร
ฟอสเฟตในน้ําทะเลเพิ่มข้ึนมากจะมีผลตอการเจริญของแพลงกตอน
พืช  โดยการเปรียบเทียบปริมาณสารละลายฟอสเฟตออกเปน  5  

ระดับ  คือ  0  μg-at/L, 50 μg-at/L, 100  μg-at/L, 1,000  μg-at/L 

และ 2,000  μg-at/L    พบวา การเพิ่มปริมาณของสารฟอสเฟตใน
นํ้าทะเลทําใหแพลงกตอนพืชมีปริมาณการกระจายตัว cell/ ltเพิ่มข้ึน 
โดยมีอัตราเพิ่มข้ึนตลอดเม่ือความเขมขนของสารฟอสเฟตเพิ่มข้ึน
และไมลดลงเม่ือปริมาณความเขมขนของสารฟอสเฟตลดลง กลุม
แพลงกตอนพืชที่ไมตอบสนองตอการเพิ่มลดของสารฟอสเฟต คือ  
Nitzschia sp. กลุมแพลงกตอนพืชเจริญกระจายตัวอยางรวดเร็วเม่ือ

สารฟอสเฟตเพิ่มข้ึนและกระจายตัวมากสุดที่  2,000  μg-at/L  คือ  
Rhizosolinia  sp.แพลงกตอนพืชอีกกลุมหน่ึงที่มีการเจริญกระจาย
ตัวรวดเร็วเม่ือปริมาณสารฟอสเฟตเพิ่มข้ึน คือ  Coscinodiscus  sp. 
 
คําสําคัญ: ฟอสเฟต, แพลงกตอน, เกาะสีชัง   
 
1.  บทนํา     
 เ น่ื องจากฟอสฟอรั ส เปนห น่ึ ง ในป จ จัย ในการ
เจริญเติบโตของพืช แตในพื้นดินกลับมีปริมาณของฟอสฟอรัสที่
จํากัด จึงเปนเหตุผลที่วาทําไมจึงมีการเพิ่มปุยที่มีปริมาณของ
ฟอสฟอรัสใหกับดินเพื่อใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ 
แตในทางกลับกันน้ัน ถาเกิดมีการเพิ่มปริมาณของฟอสฟอรัสใน
ดินที่มากเกินไป ฟอสฟอรัสเหลานั้นจะถูกชะลงสูแหลงนํ้า ทําให
พืชนํ้าเจริญเติบโตรวดเร็วจนเกินไป กลาวคือ ฟอสฟอรัสคือ
ตัวกระตุนการเจริญเติบโตของแพลงกตอนพืช สาหรายและพืช
นํ้าอื่นๆ ยิ่งมีการเจริญเติบโตมากเทาไหร ปริมาณออกซิเจนท่ี
ตองนํามาใชในการเจริญเติบโตเพิ่มสูงข้ึนไปดวย ทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในนํ้าลดลงอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต
ในนํ้า เชน ปลาชนิดตางๆ ที่จะขาดอากาศหายใจ และตายใน
ที่สุด และแสงแดดที่ไมอาจสงถึงพื้นที่ดานลาง ทําใหพืชที่อยูใต
นํ้าไมสามารถสรางอาหารจนตาย และมีการสงผลเชื่อมโยงตอกัน
ไปเร่ือยๆ แหลงนํ้าที่มีส่ิงมีชีวิตตายก็จะเกิดการเนาเสีย และสง
กลิ่นเหม็น  จนไมอาจมีส่ิงมีชิวิตเจริญเติบโตตอไปไดในที่สุด 
โดยเราเรียกปรากฏการณน้ีวา ปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น 
(Eutrophication)  หรือ  ปรากฏการณการเจริญเติบโตเกิน
ขอบเขต   ซ่ึงปญหาน้ีสวนมากมาจากการปลอยสารเคมีที่มี 

 
สวนผสมของฟอสเฟตลงสูแหลงนํ้า เชน การปลอยนํ้าเหลือจาก
การซักผา ซ่ึงมีสวนผสมของผงซักฟอก หรือ โซเดียมไทรโพลิ 
ฟอสเฟต ( Sodium Tripolyphosphate : STPP) ที่ผูผลิตผสมลง
ไปเพ่ือลดความกระดางของนํ้า แตกลับเปนตัวกระตุนอยางดีใน 
การเจริญเติบโตของพืช   การใชปุยที่มีปริมาณฟอสเฟตมากเกิน
พอ   Eutrophication เปนสภาวะที่ ที่นํ้าบริเวณหน่ึงมีอาหารพืช
ละลายอยูมากจนทําใหพืชที่ใชออกซิเจนงอกงามมาก กับตาย
มากข้ึนผิดปกติจนเปนผลรายตอส่ิงมีชีวิตในบริเวณน้ันRed Tide 
( ข้ีปลาวาฬหรือปรากฏการณนํ้าเปลี่ยนสี ) เปนสภาวะ ที่พืช
เซลลเดียว ( algae) พวกแพลงกตอนพืช ชนิดใดชนิดหน่ึง
เจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วเปนจํานวนมาก เน่ืองจากมีสภาวะที่
เหมาะสม ทําใหสีนํ้าบริเวณน้ันเปลี่ยนไป เน่ืองจากการรวมตัว
กันในปริมาณมากของชนิดน้ันๆ ทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้า
ลดลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหปลาและสัตวนํ้า
อื่น ๆ ตายเปนจํานวนมาก  รวมทั้งสัตวนํ้าที่เพาะเลี้ยงไวบริเวณ
ชายฝงเกิดการตายเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน  ประเทศไทย
ปจจุบันเกิดปรากฎการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสีข้ึนหลายแหลงจาก
การศึกษาบริเวณชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกประกอบดวยพื้นที่  
4   จังหวัด  คือ ตั้งแตเกาะสีชังจนถึงเกาะกูด   จังหวัดตราด 
พบวาเกิดปรากฎการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสีในหลายพื้นที่และ
บริเวณเกาะสีชังก็มีนํ้าทะเลเปลี่ยนสีเกิดข้ึนดวยเชนเดียวกัน   
สาเหตุเกิดจากการระบายน้ําทิ้งจากชุมชนที่มีธาตุอาหาร เชน
ไนโตรเจนและฟอสเฟต  บางชวงมีฝนตกหนักบอยครั้งเกิดการ
ชะลางเอาแรธาตุจากหนาดิน  ไหลลงสูทะเลเปนจํานวนมาก 
กอปรกับทางตอนเหนือมีแมนํ้าบางปะกงที่เปนแหลงนํ้าพาน้ําทิ้ง
และสารอินทรียจากกิจกรรมตางๆในลุมนํ้ามายังบริเวณเกาะสีชัง   
ทําใหเกิดการสะสมของสารอินทรีย  มลสารในน้ําและตะกอนดิน
จึงเปนการเพิ่มธาตุอาหารในน้ําทะเล ขณะเดียวกันอุณหภูมิ  
ความเค็มของน้ําทะเล รวมถึงแสงแดดอยูในชวงที่พอเหมาะ จึง
ทําใหแพลงกตอนพืชเกิดการสังเคราะหดวยแสงและเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว ปกคลุมผิวหนาน้ํา ทําใหมีการใชออกซิเจนในการ
หายใจมากขึ้น  ออกซิเจนที่อยูในนํ้าจึงลดลงอยางรวดเร็ว อีกทั้ง
เม่ือแพลงกตอนหนาแนน เซลลบางสวนก็จะตาย สงผลทําใหนํ้า
เร่ิมเนา ส่ิงมีชีวิตทั้งในนํ้า  สัตวหนาดิน และสัตวที่ฝงตัวในดิน
เร่ิมขาดอากาศหายใจและตายเปนจํานวนมาก   ปรากฏการณนํ้า
ทะเลเปลี่ยนสีนอกจากทําใหปลาและสัตวนํ้าอื่นตายเปนจํานวน
มากแลวยังสงผลใหทะเลเนาเสีย   เกิดกลิ่นเหม็น  เกิดความ
เส่ือมโทรมของระบบนิเวศชายฝงและคุณภาพน้ํา ทําลายแหลง
ทองเที่ยวและเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวของไทยดวย 



ดังน้ันผูทําการวิ จัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษา
คุณภาพน้ําดานการเพิ่มของฟอสเฟตที่มีผลทําใหแพลงกตอนพืชมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วจนอาจทําใหเกิดปรากฎการณนํ้าทะเล
เปลี่ยนสีที่บริเวณเกาะสีชัง  เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการ
ขยายตัวของแพลงกตอนพืชที่ทําใหเกิดปรากฎการณนํ้าทะเลเปลี่ยน
สี  ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดนํ้าเนาเสียและสงผลกระทบตออาชีพทําการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง  รวมทั้งเปนการปลูกฝงให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลง
สูทะเล และเปนการรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนเกาะสีชัง
ใหยั่งยืน  สามารถนําไปพัฒนาเปนชุดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใน 
รายวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. สํารวจสถานที่สําหรับตรวจสอบธาตุอาหารและปจจัย
ส่ิงแวดลอมรวมในนํ้าทะเลรอบเกาะสีชัง  
2.  เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชมีชีวิต ดวยถุงลากแพลงกตอนพืช 
ณ บริเวณทาลางในปริมาณมาก กรองผานถุงลากแพลงกตอน
สัตวเพื่อคัดแพลงกตอนสัตวออกจากตัวอยาง  นําแพลงกตอนพืช
ที่ไดผสมรวมกันในถังขนาด 5 ลิตร ผสมใหเขากัน แบงใสขวด
ขนาด 2 ลิตรคอแคบสีใส  ปริมาตรน้ํา 500 มล.  เติมสารละลาย
ฟอสเฟต จากการเตรียมดวยโปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 

ที่ความเขมขน 0, 50, 100, 500, 1,000 และ 2,000 μg-at/L 
ตามลําดับ ทําความเขมขนละ 2 ซํ้า ใชสําลีปดปากขวดเพื่อกัน
แมลงและสิ่งแปลงปลอม ใหแสงสวางดวยหลอดฟลูออเรสเซนต
ขนาด 80 watt จํานวน 2 หลอดตลอดการทดลอง เขยาขวดเพื่อ
กันการตกตะกอนของแพลงกตอนพืช วันละสองครั้ง (รูปที่ 1,2,3 ) 
3.  เก็บตัวอยางน้ําในบริเวณที่พบมีปรากฏการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสี
เพื่อวิเคราะห 

3.1  ตรวจวัดปจจัยส่ิงแวดลอมพื้นฐาน ไดแก อุณหภูมิ  
      ความเค็ม pH     
3.2  วัดปริมาณฟอสฟอรัสที่เวลาเริ่มตนและเม่ือส้ินสุดการ   

      ทดลอง โดย Ascorbic method (รูปที่ 5-6) 
4. จําแนกชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนพืชธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไปในขวดตัวอยาง ทุกวัน เปนเวลาติดตอกัน 5 วัน  
(รูปที่ 4) 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 ถุงลากแพลงกตอนพืช ณ บริเวณทาลาง 
 

 
 
 
  

รูปที่ 2 เติมแพลงกตอนพืช 50 ml/ขวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 เพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชในสารฟอสเฟตที่ปริมาณตาง ๆ 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4 สองดูแพลงกตอนพืชดวยกลองจุลทรรศน 
 
 
 

  
 
 
 

รูปที่ 5 วิเคราะหสารฟอสเฟตดวยวิธี Ascorbic method 
 
 
  

 
 
 
 
 
รูปที่ 6 วัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

 
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 
ตารางท่ี  1  ความหนาแนนรวม (cells/L)ของแพลงกตอนพืช
ธรรมชาติ   (แสดงกราฟรูปที่ 1) 

 1 2 3 4 5 
0 μg-at/L 237,500 218,750 275,000 462,500 750,000 
50 μg-at/L 106,250 43,750 162,500 700,000 975,000 
100 μg-at/L 68,750 193,750 187,500 456,250 500,000 
500 μg-at/L 37,500 187,500 231,250 443,750 331,250 
1000 μg-at/L 12,500 250,000 431,250 500,000 643,750 

2000 μg-at/L 50,000 237,500 662,500 731,250 943,750 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
รูปที่ 7                          รูปที่ 8                         รูปที่ 9 
Nitzschia sp.    Rhizosolinia sp.          Coscinodiscus sp.  
 
ตารางท่ี 2 ความหนาแนนรวม(cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
กลุม Nitzschia sp.        ( รูปที่ 7, แสดงกราฟรูปที่ 2)    

 
ตารางท่ี 3  ความหนาแนนรวม(cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
Rhizosolinia sp. ( รูปที่ 8, แสดงกราฟรูปที่ 3) 

 
ตารางท่ี 4   ความหนาแนนรวม(cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
 Coscinodiscus sp. (รูปที่ 9, แสดงกราฟรูปที่ 4) 

 
 1 2 3 4 5 

0 μg-at/L - - 25,000 93,750 106,250 

50 μg-at/L - - 12,500 87,500 93,750 

100 μg-at/L - 50,000 62,500 250,000 337,500 

500 μg-at/L - 6,250 50,000 37,500 106,250 

1000 μg-at/L - 6,250 37,500 62,500 75,000 

2000 μg-at/L - - 43,750 68,750 137,500 

 

 

 

ความหนาแนนรวมของแพลงกตอนพืช
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รูปที่  1 ความหนาแนนรวม (cells/L) ของแพลงกตอนพืช ที่ความ
เขมขนฟอสเฟตตางๆ  
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รูปที่  2   ความหนาแนนรวม (cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
Nitzschia sp.ที่ความเขมขนฟอสเฟต ตางๆ 
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รูปที่  3   ความหนาแนนรวม  (cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
Rhizosolinia sp. 
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รูปที่ 4 ความหนาแนนรวม (cells/L) ของแพลงกตอนพืชกลุม 
Coscinodiscus sp.ที่ความเขมขนฟอสเฟต ตางๆ 

 1 2 3 4 5 
0 μg-at/L 62,500 100,000 56,250 137,500 250,000 
50 μg-at/L 12,500 31,250 50,000 93,750 187,500 
100 μg-at/L - 12,500 25,000 31,250 56,250 
500 μg-at/L - 31,250 12,500 12,500 18,750 
1000 μg-at/L - 25,000 31,250 56,250 37,500 
2000 μg-at/L - 75,000 68,750 75,000 137,500 

 1 2 3 4 5 
0 μg-at/L - 37,500 62,500 93,750 31,250 
50 μg-at/L 12,500 12,500 43,750 131,250 125,000 
100 μg-at/L 6,250 25,000 18,750 118,750 81,250 
500 μg-at/L - 12,500 31,250 50,000 68,750 
1000 μg-at/L 12,500 37,500 125,000 100,000 137,500 
2000 μg-at/L 12,500 50,000 212,500 181,250 200,000 



ตารางท่ี 5   ความเขมขนของฟอสเฟตทีเวลา 3 และ 5 วันหลังเร่ิม
การทดลอง 

 ความเขมขน(μgat/L) 
 10 เม.ย. 53 12 เม.ย. 53 

 3day 5day 
0μg-at/L 0.7 2.4 
50μg-at/L 117.4 129.8 
100μg-at/L 116.4 110.9 
500μg-at/L 162.9 182.1 
1000μg-at/L 124.7 147.1 
2000μg-at/L 181.5 153.0 

ความเขมขนปริมาณฟอสเฟตที่แตละการทดลอง วันที่ 3 และ 5 ของการทดลอง
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รูปที่ 5 ความเขมขนของฟอสเฟตทีเวลา 3 และ 5 วันหลังเร่ิมการ
ทดลองที่ความเขมขนฟอสเฟต ตางๆ 

4.สรุปผล 
1.  ความหนาแนนรวม (cells/L) ของแพลงกตอนพืชจะมีจํานวน 
    กระจายตอเซลลมากข้ึนเม่ือมีปริมาณของฟอสเฟตมากขึ้น 
2.  แพลงกตอนพืชที่พบมากไดแก Nitzschia sp  Rhizosolinia sp.     
    Coscinodiscus  Sp. 
3. แพลงกตอนพืชกลุมเดน  Nitzschia sp.พบวา กลุม Nitzschia sp.  
   พบมากในความเขมขนของ 0μg-at/L แสดงวากลุม Nitzschia sp. 
   มีอยูมากในธรรมชาติไมมีการตอบสนองตอการเพิ่มลดของ 
   ปริมาณฟอสเฟต  
4. แพลงกตอนพืชกลุมเดนที่ตอบสนองตอฟอสเฟตไดแก กลุม    
   Rhizosolinia sp.โดยพบความหนาแนนสูงสุดที่ความเขมขน 2,000  
   μg-at/L ที่เวลา  3 วัน และกลุม  Coscinodiscus  Sp. โดยพบ 
   ความหนาแนนสูงสุดที่ความเขมขน 100 μg-at/L ที่เวลา  2  วัน 
5. ความเขมขนของฟอสเฟตในวันที่ 3 และ 5 ของการทดลองมี  
   ปริมาณความเขมขน (mg/L) ไมแตกตางกัน แตอาจมีปญหาใน 
   เร่ืองของผลการวิเคราะหเน่ืองจากยังไมมีความชํานาญพอ 
6. ความเขมขนของฟอสเฟตที่เพิ่มข้ึนทําใหแพลงกตอนพืชมีความ 
   หนาแนน (cells/L) เพิ่มข้ึนแตเม่ือความเขมขนของฟอสเฟตลดลง 
   ความหนาแนนรวม (cells/L) ของแพลงกตอนพืชไมลดลง 
 
5. ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาสารอื่นที่มีผลตอการเจริญของแพลงกตอนพืช เชน   
   ไนเตรต   แอมโมเนีย   เปนตน   
2. ควรนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแพลงก 
   ตอนพืชกับสารตัวอื่น   

3. ควรนํากระบวนการวิจัยครั้งน้ีไปปรับใชกับแหลงนํ้าอื่น ๆ  ที่มี  
   ความสําคัญกับชุมชน   
4. ควรมีการฝกทักษะการวิเคราะหฟอสเพตใหมีความชํานาญกอน 
   ทําการทดลองเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 
 
การนําไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การดูปริมาณแพลงกตอนพืชในแหลงนํ้าตาง ๆ  เชน ในนาขาว 
- การวัดปริมาณสารฟอสเฟต โดยใชชุดทดสอบ 
การตอยอดความคิด 
- ทดสอบการใชความขมขนของสารฟอสเฟตในปริมาณตาง ๆ  ใน
นาขาว  เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของแพลงกตอนพืชและสงผล
กระทบอยางใรในอนาคต 
 
 กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยครั้งน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการครุวิจัย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ไดรับความสะดวกดาน
สถานที่ แ ล ะการฝ กทํ า วิ จั ยสถาบั นวิ จั ยทรัพยากรทางน้ํ า  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ ดร. สมภพ   รุงสุภา  อาจารยที่ปรึกษา
งานวิจัย ซ่ึงไดใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะและใหความชวยเหลือตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย จนกระทั่งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

ขอขอบคุณนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกทานที่ไดใหความรู ความ
เขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย ใหความชวยเหลือในทุกดาน   

ขอขอบคุณครูผูเขารวมโครงการครุวิจัยทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 

ขอขอบคุณนายชวน  กิตติเกียรติศักดิ์  ผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนมารีวิทยและนางสาวอุษา  สมณะ  ผูอํานวยการโรงเรียน 
มารีวิทยที่สนับสนุนการเขารวมโครงการครุวิจัยในครั้งน้ี 
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