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บทคัดยอ 
 การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชบริเวณทาลาง 
ทายายทิมและปจจัย ส่ิงแวดลอมของเกาะสีชั ง  จังหวัดชลบุ รี  มี
จุดมุงหมายเพื่อสํารวจ ชนิด ความหนาแนน ของแพลงกตอนพืช และ
เพื่อศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอม  บริเวณทาลางและทายายทิม ในการศึกษา
คร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจซึ่งแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปน
การสํารวจภาคสนามเก็บตัวอยางน้ําทะเลและตัวอยางแพลงกตอน โดย
สํารวจวันเวนวัน เปนระยะเวลา 4 วัน คือวันที่ 8,10,12,14 เมษายน 
2553 เวลา 09.00-10.30 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาน้ําข้ึนของแตละวัน สวนที่
สองเปนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการแบงออกเปน การวัดปจจัย
ส่ิงแวดลอมในภาคสนามไดแก อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา คาความเปนกรด-ดาง และการวิเคราะหปริมาณแอมโมเนีย ไน
ไตรท ไนเตรท และ ฟอสเฟตและ การจําแนกชนิด และความหนาแนน
ของแพลงกตอนพืช  
 พบวาอุณหภูมิ ความเค็ม คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
แอมโมเนีย ฟอสเฟต ไนเตรท และไนไตรท ของทั้งสองบริเวณ ไมมี
ความแตกตางกัน ยกเวนคาของการละลายออกซิเจนในน้ําและปริมาณ
ของแอมโมเนีย โดยพบวาคาของการละลายออกซิเจนในน้ําบริเวณทา
ยายทิม มีคามากกวาทาลาง  ทั้งน้ีคาดวาเนื่องจากบริเวณทายายทิมมี
คลื่นลมแรงกวาและบริเวณที่เก็บตัวอยางน้ําตื้นกวา     จึงสงผลใหมี
ปริมาณออกซิเจนในนํ้ามีคามากกวา สวนปริมาณแอมโมเนียบริเวณทา
ลางมีปริมาณสูงกวาทายายทิม แตยังอยูในเกณฑมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ สําหรับชนิดและความหนาแนนแพลงกตอนพืช ทั้งสอง
บริเวณ  จากการสํารวจพบทั้งหมด 20 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดสาม
อันดับแรกคือ Nitzschia sp., Achnanthes sp. และ  Protoperidinium sp. 
ตามลําดับ แพลงกตอนที่พบบอยที่ สุดทั้งสองบริเวณตลอดเวลาที่
ทําการศึกษา คือ Pleurosigma sp. ดานความหลากหลายของแพลงก
ตอนพบวาบริเวณทายายทิมพบมากกวาทาลาง  คือพบที่ทาลาง 8 ชนิด 
ทายายทิม 10 ชนิด นอกจากนี้ยังพบแพลงกตอนที่เปนตนเหตุนํ้าทะเล
เปลี่ยนสี หรือ red tide คือ  Protoperidinium sp.( 3.3x106 เซลล/ลบ.ม)  
Noctiluca scintilans (1.65x106 เซลล/ลบ.ม) และ Ceratium furca  
(0.20x106 เซลล/ลบ.ม.)   
 
คําสําคัญ  แพลงกตอนพืช  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 

1.  บทนํา 
 แพลงกตอนพืชหรือสาหรายเซลลเดียวขนาดเล็กที่
ลองลอยไปในน้ําสุดแตคลื่นและลมจะพาไปน้ัน ถูกแบงออกเปน 
3 ไฟลัม คือ Cyanophyta, Chlorophyta, Chromophyta ซ่ึงแต
ละชนิดจะมีลักษณะเหมือนกันประการหนึ่งน่ันก็คือ ไมมีรยางค
หรือสวนที่ชวยในการเคลื่อนที่  [1] แพลงกตอนจัดเปนส่ิงมีชีวิต
ที่มีความสําคัญมากในระบบนิเวศชายฝง น่ันก็คือแพลงกตอนมี
บทบาททางนิเวศวิทยาเปนผูผลิตมีหนาที่สังเคราะหดวยแสง
เพื่อสรางสารอินทรียและถายทอดสารอินทรียที่สรางข้ึนไปยัง
ส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  แตทวาหากปริมาณของแพลงกตอนพืชมีเพิ่มสูง
มากข้ึน โดยเฉพาะ   ซ่ึงจะสงผลตอสภาพแวดลอมหลาย
ประการ ไดแก เซลลของแพลงกตอนพืชที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
อาจเขาไปอุดตันในอวัยวะแลกเปลี่ยนออกซิเจนของสัตวนํ้า ทํา
ใหสัตวขาดอากาศ และตายได เม่ือแพลงกตอนพืชเพ่ิมจํานวน
มากข้ึนทําใหความตองการออกซิเจนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนที่ไมมีการสังเคราะหดวยแสงและสรางออกซิเจนออกมา
ชดเชยสวนที่ใชไป มีผลใหปริมาณออกซิเจนลายในน้ําลดลงและ
อาจทําใหสัตวนํ้าโดยเฉพาะสัตวหนาดินตายเน่ืองจากขาด
ออกซิ เ จน  และโดยเฉพาะแพลงกตอนบางชนิดได แก  
Trichodesmium erythraeum, Noctiluca scintillans, Ceratium 
furca, Chaetoceros spp.  ถาหากเพิ่มจํานวนมากขึ้น จะสงผล
ใหเกิดปญหาเร่ืองนํ้าเปลี่ยนสี หรือ red tide [3] 
 ซ่ึงนอกจากแพลงกตอนจะมีประโยชนในดานหวงโซ
อาหารในระบบนิเวศแลว แพลงกตอนพืชยังมีประโยชนในดาน
อื่น ๆ อีกอาทิ เชน  เปนตัวบงชี้ความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า 
เปนตัวชี้กระแสน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนทางดานชนิด
และปริมาณของแพลงกตอนบางชนิดใชตรวจสอบมลภาวะของ
แหลงนํ้า โดยใชคาดัชนีความหลากหลาย(diversity index) 
คํานวณโดยใชขอมูล จํานวนชนิดแพลงกตอน ปริมาณของ
แพลงกตอนแตละชนิด ประเมินสภาวะมลพิษในแหลงนํ้าที่
ตองการศึกษา โดยมีหลักการงาย ๆ วา ในแหลงนํ้าปกติ จะมี
แพลงกตอนมากชนิดและปริมาณของแพลงกตอนแตละชนิดมีไม
มาก ในทางตรงกันขาม หากน้ําเกิดมลภาวะ จํานวนชนิด
แพลงกตอนจะลดลงเหลือเพียง 2-3 ชนิด หรืออาจเหลือเพียง
ชนิดเดียวและมีจํานวนมากมายมหาศาลดังเชนกรณีการเกิดกา
รบลูมของนํ้า (water bloom) การเกิดนํ้าแดง (red water) หรือ
นํ้าข้ีปลาวาฬ [1] เปนตัน ซ่ึงดังน้ันในการศึกษาปริมาณแพลงก



ตอนพืชก็ถือไดวาเปนการชวยดูแล และควบคุม มลภาวะทางน้ําไดอีก
ทางหนึ่ง  

ดังน้ันจะเห็นไดวาแพลงกตอนพืชน้ันมีความสําคัญเปนอยาง
มากตอระบบนิเวศทางทะเล ซ่ึงถาหากมีการศึกษา และวิจัยดานจํานวน 
ชนิด และความหนาแนนของแพลงกตอนพืชอยางสม่ําเสมอ ก็ยอมจะเปน
การเฝาระวังผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดตามมาจากการเพิ่มปริมาณ
สารอาหารที่ลงสูชายฝงหรือที่เรียกวา eutrophication 
2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการทําการทดลอง 

1. การศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอมในนํ้า 
เปนการวิ เคราะหคุณภาพน้ําทางกายภาพ  ตรวจสอบ

ส่ิงแวดลอมในนํ้ากอนการเก็บตัวอยาง ไดแกอุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา และคาความเปนกรดเบส  

2.  การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี  
โดยการนํ า นํ้าตัวอย างที่ ได จากการเก็บดวยกระปอง

พลาสติกทิ่ผิวนํ้า  นําน้ําตัวอยางที่ไดมาวิเคราะหปริมาณสารอาหารล 
ไดแก ไนไตรท ไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย ดวยวิธีของ J.D.H. 
Strickland and T.R. Parson, 1972 โดยจัดทํากราฟมาตรฐานเพื่อนําไป
เปรียบเทียบกับคาการดูดกลื่นแสงของนํ้าตัวอยาง ซ่ึงในการเปรียบเทียบ
จะเปรียบเทียบดวยการวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นตามลําดับ
ดังน้ี 640 nm. สําหรับการวิเคราะหแอมโมเนีย, 543 nm. สําหรับการ
วิเคราะหไนไตรทและไนเตรท, 885 nm. สําหรับการวิเคราะหฟอสเฟต  
และสําหรับการวิเคราะหไนเตรท ตองนํานํ้าตัวอยางผานแคดเมียม
คอลัมนโดยทิ้งนํ้าไป 10 ml. เก็บ 5 ml. และปรับอัตราการไหล  3 ml.
นาที  

       3.  การศึกษาชนิดและความปริมาณของแพลงกตอนพืช 

การเก็บแพลงกตอนทําโดยใชกระปอง 10 ลิตร ตักนํ้าบริเวณ
ที่สํารวจ จํานวน 50 ลิตรแลวเทลงใส ถุงลากแพลงกตอน และเก็บรักษา
ตัวอยางแพลงกตอนในน้ํายาฟอรมาลินเขมขน 4% บันทึกขอมูลในการ
เก็บตัวอยาง เชน วัน/เดือน/ป สถานที่ และขอมูลสําคัญอื่น ๆ ลงบนขวด
เก็บตัวอยาง จากนั้นนําตัวอยางมาตวงวัดปริมาตรเพื่อใหทราบปริมาตรที่
ถูกตอง แลวปรับปริมาตร ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณของแพลงกตอน แลวจด
บันทึกในการปรับเพื่อนําขอมูลไปคํานวณหาปริมาณแพลงกตอนตอไป 
จากนั้นนําตัวอยางแพลงกตอนพืชที่ได จําแนกชนิดและนับจํานวนดวย
กลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง (Compound Microscope) โดยเริ่มเขยา
ขวดน้ําตัวอยางเพ่ือใหแพลงกตอนกระจายตัว แลวใชหลอดหยดสุมดูด
ตัวอยางข้ึนมา 1 มิลลิลิตร หยดลงบนสไลดนับจํานวนที่มีความจุ 1 ลบ.
ซม.และมีชองที่พื้นสไลด 20x50 ชอง  สองแพลงกตอนพืชโดยกําหนดจุด
ในการสองโดยสุมจากแถวดานซาย กลาง ขวา ของสไลด แถวละ 20 
ชองรวม 60 ชอง จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาความหนาแนน
หนวยเปน เซลลตอลูกบาศกเมตร หรือ x106เซลลตอลูกบาศกเมตร 

3.  ผลการทดลองและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (คาต่ําสุด-สูงสุด) ของคุณภาพน้ํา บริเวณทา
ลาง และ ทายายทิม ระหวาง 8-14 เมษายน 2553 
 
 
 

คุณภาพน้ํา/หนวย ทาลาง ทายายทิม 
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) 
 

30.5 
(30-30.8) 

31 
(30.3-31.5) 

ความเค็ม(psu) 32 
(32) 

32 
(32) 

ปริมาณออกซิเจนละลาย
นํ้า 

4.20 
(4.10-4.34) 

5.73 
(5.15-6.33) 

คุณภาพน้ํา/หนวย ทาลาง ทายายทิม 
แอมโมเนีย 1.84 

(0.96-2.73) 
0.65 
(0.31-1.00) 

ไนไตรท 0.13 
(0.06-0.20) 

0.08 
(0.06-0.10) 

ไนเตรท 0.04 
(0.03-0.05) 

0.04 
(0.03-0.05) 

ฟอสเฟต 0.27 
(0.03-0.50) 

0.31 
(0.03-0.58) 
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รูปที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําน้ําทะเลบริเวณทาลาง

และทายายทิม ระหวางวันที่ 8-14 เมษายน 2553  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

12 เม.ย.2553  14 เม.ย.2553

ป
ร
ิม
า
ณ
แ
อ
ม
โม
เน
ีย
(µ
g
‐N

/
L)

วันท่ี

แผนภูมิแสดงปริมาณแอมโมเนีย

ทาลาง

ทายายทิม

รูปท่ี 2 ปริมาณแอมโมเนียของนํ้าทะเลบริเวณทาลางและ
ทายายทิม ระหวางวันที่ 12-14 เมษายน 2553  

จากขอมูลตารางที่ 1 จะเห็นวาคุณภาพน้ําสวนใหญบริเวณ
ทาลางและทายายทิมคอนขางใกลเคียงกัน ยกเวน 2 คา คือ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา และคาปริมาณแอมโมเนียที่



แตกตางกัน โดยคาของการละลายออกซิเจนในน้ํา ดังรูปที่ 1 จะเห็นไดวา
บริเวณทายายทิมจะมีคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํามากกวาบริเวณ
ทาลาง ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากบริเวณทายายทิมเปนบริเวณที่มีโขดหิน
มากและกระแสลมแรง คลื่นนํ้าแรง และอีกประเด็นคือการตักนํ้าทะเล
บริเวณทายายทิมอยูตื้นมากกวาบริเวณทาลาง จึงอาจสงผลใหปริมาณ
ออกซิเจนบริเวณทายายทิมมีปริมาณมากกวาบริเวณทาลาง 

สวนปริมาณแอมโมเนียดังรูปที่ 2 บริเวณทาลางมีปริมาณ
แอมโมเนียมากกวาบริเวณทายายทิม ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก บริเวณ
ทาลางจะเปนบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก อาจมีการ
ปลอยนํ้าเสียและส่ิงปฏิกูลมาไดมาก จึงสงผลใหมีปริมาณแอมโมเนีย
มมาก สวนบริเวณทายายทิมเปนบริเวณที่อยูหางไกลจากชุมชน ไมมี
ประชาชนอาศัยมากจึงมีปริมาณแอมโมเนียในน้ําทะเลนอยกวา  

2. ผลการศึกษาชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนพืช 

ตารางท่ี 2 ความหนาแนนรวม (Total Cell Density: x107cells/cu.m) 
ของแพลงกตอนพืช สองบริเวณในแตละวัน 
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วันท่ี

แผนภูมิแสดงจํานวนแพลงกตอนรวมบริเวณทาลางและทายายทิมระหวาง
วันที่ 8-14 เม.ย. 2553

ทาลาง

ทายายทิม

 
รูปท่ี 3 ความหนาแนนรวมของแพลงกตอนพืชที่พบบริเวณทาลาง

และทายายทิมในแตละวัน (เพื่อแสดงการเปรียบเทียบในแต
ละบริเวณในแตละวัน) 

จากขอมูลตารางที่ 2 และรูปที่ 3  จะเห็นวาความหนาแนนรวมของ
แพลงกตอนพืชของทั้งสองบริเวณไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก 
โดยในวันที่ ที่ 8 และ 14 เมษายน 2553 บริเวณทาลางจะพบแพลงก
ตอนพืชมากกวาทายายทิม สวนวันที่ 8 และ 10 เมษายน 2553 จะพบ
บริเวณทายายทิมมากกวาทาลาง 

ตารางที่ 3 จํานวนกลุมรวมของแพลงกตอนพืช (Total 
Group) ที่พบในทั้งสองบริเวณ 
 
 
 

วันที่ ทาลาง ทายายทิม 
8 เม.ย.2553 11 13 
10 เม.ย.2553 6 12 
12 เม.ย.2553 7 7 
14 เม.ย.2553 8 10 

เฉลี่ย 8 10 
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แผนภูมิแสดงจํานวนกลุมรวมของแพลงกตอนที่พบ
บริเวณทาลางและทายายทิม ระหวางวันที่ 8-14 เม.ย.2553

ทาลาง

ทายายทิม

 
 

รูปท่ี 4 จํานวนกลุมรวมของแพลงกตอนพืช (Total Group) 
ที่พบในทั้งสองบริเวณ 

จากขอมูลตารางที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงใหเห็นวาบริเวณ
ทายายทิมมีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชมากกวาทา
ลาง โดยในวันที่ 8 เมษายน 2553 พบที่ทายายทิม 13 ชนิด ทา
ลางพบ 11 ชนิด วันที่ 10 เมษายน 2553 ที่ทายายทิมพบ 12 
ชนิด ทาลางพบ 6 ชนิด วันที่ 14 เมษายน 2553 ที่ทายายทิม
พบ 10 ชนิด ทาลางพบ 8 ชนิด เม่ือนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ยพบที่
ทายายทิม 10 ชนิด ที่ทาลางพบ 8 ชนิด 

 ตารางท่ี 4 ภาพแพลงกตอนกลุมเดน 

 
กลุมที่พบ ภาพแพลงกตอน 

Pleurosigma 
sp./Gyrosigma sp. 

 
Nitzschia sp. 

 

วันที่ ทาลาง ทายายทิม 
8 เม.ย.2553 3.6 2.9 
10 เม.ย.2553 2.1 3.5 
12 เม.ย.2553 2.3 4.3 
14 เม.ย.2553 5.0 3.0 

เฉลี่ย 3.3 3.4 



Achnanthes sp. 

 
Protoperidinium 
sp. 

 
กลุมที่พบ ภาพแพลงกตอน 

Navicular sp. 

 
Oscillatoria sp. 

 
Rhizosolinia sp. 

 
 
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นแพลงกตอนกลุม ที่พบบริเวณทาลางและ
ทายายทิม ซ่ึงมีดวยกัน 7 ชนิด โดยแพลงกตอนพืชที่สามารถพบไดใน
ทุกวันทั้งสองทาที่สํารวจคือ Pleurosigma sp./ 
Gyrosigma sp. สวนแพลงกตอนพืชที่พบไดมากที่สุดคือ Nitzschia 

sp.และรองลงมาคอื Achnanthes sp. Protoperidinium sp. 
Navicular sp. Oscillatoria sp. Rhizosolinia sp. ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5 ความหนาแนนของ Pleurosigma sp./ 
Gyrosigma sp. (x106cells/cu.m)  
 

วันที่ ทาลาง ทายายทิม 
8 เม.ย.2553 0.45 0.03 
10 เม.ย.2553 0.2 0.05 
12 เม.ย.2553 0.4 0.1 
14 เม.ย.2553 0.25 0.15 

เฉลี่ย 0.33 0.08 
 

0.45

0.2

0.4

0.25

0.03
0.05

0.1

0.15

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

8 เม.ย.2553 10 เม.ย.2553  12 เม.ย.2553  14 เม.ย.2553ป
ร
ิม
า
ณ
แ
พ
ล
ง
ก
ต
อ
น

(x
 1
0
 6
เซ
ล
ล
ต
อ
ล
บ

.ม
.)

วันท่ี

แผนภูมิแสดงความหนาแนนของPleurosigma sp./Gyrosigma sp.
บริเวณทาลางและทายายทิม ระหวางวันท่ี 8-14 เม.ย.2553

ทาลาง

ทายายทมิ

 
รูปท่ี 5 ความหนาแนนของ Pleurosigma sp./Gyrosigma sp. 
สองบริเวณในชวงเวลาที่ศึกษา 

 
จากตารางที่ 5 และรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวา 

Pleurosigma sp./Gyrosigma sp. สามารถพบไดทุกวันและพบ
ทั้งสองบริเวณแตจะพบในบริเวณทาลางมากกวาทายายทิมใน
ทุก ๆ วัน และจะเห็นวาบริ เวณทายายทิมมีปริมาณของ 
Pleurosigma sp./Gyrosigma sp.เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง เปนไป
ไดวามวลน้ําบริเวณทายายทิมไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
เน่ืองจากจุดเก็บตัวอยางเปนอาวกึ่งปด  จึงทําใหปริมาณ 
Pleurosigma sp./Gyrosigma sp. พบไดทุกวันและมีปริมาณ
เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  

 
ตารางที่ 6 ความหนาแนน แพลงกตอนพืช (x106cells/cu.m) 
กลุมที่ทําใหเกิดปรากฏการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสี  
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แพลงกตอนพืชกลุมที่ทาํใหเกิดนํ้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณทาลางและทายายทิม

แผนภูมิแสดงแพลงกตอนพืชกลุมที่ทําใหเกิดน้ําทะเลเปล่ียนสีบริเวณ

ทาลางและทายายทิม ระหวางวันท่ี 8-14 เม.ย.2553

Ceratium furca ทาลาง

Ceratium furca ทายายทิม

Noctiluca scintilans ทาลาง

Noctiluca scintilans ทายายทิม

Protoperidinium sp. ทาลาง

Protoperidinium sp. ทายายทิม

 
รูปท่ี 6 แพลงกตอนพืชกลุมที่ทําใหเกิดปรากฏการณนํ้าทะเล

เปลี่ยนสี ที่พบทั้งสองบริเวณในชวงเวลาที่ศึกษา
(x106cells/cu.m)  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

*  ไมพบ 
 
จากขอมูลตามตารางที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวาแพลงกตอนพืช

กลุมที่ทําใหเกิดปรากฎการณนํ้าทะเลเปลี่ยนสี กลุมของ Ceratium furca 
และ Noctiluca scintilans พบในบริเวณทาลางเปนสวนใหญ คือพบใน
วันที่ 8-12 เมษายน 2553 สวนบริเวณทายายทิมพบเพียงวันเดียวคือ
วันที่ 8 เมษายน 2553 ซ่ึงพบในปริมาณที่ไมมากนัก สวนกลุมของ 
Protoperidinium sp. พบเพียงวันเดียวคือวันที่ 14 เมษายน 2553 และ
พบเปนจํานวนมาก  
การนําไปใช 
 จากการศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืชทําให
ทราบถึงชนิด รูปรางและความหนาแนนของแพลงกตอนพืชในบริเวณทา
ลางและทายายทิม จากขอมูลดังกลาวจึงนําไปทําสื่อการเรียนการสอน
โดยจัดทําในรูปของ web blog ซ่ึงเปนส่ืออิเล็คโทรนิกส โดยจะนําไปเปน
ส่ือการสอนสําหรับนักเรียนที่เรียนชีววิทยา วิชาเลือกเสรีวิทยาศาสตร 
นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร และนักเรียนหรือผูที่สนใจสามารถเพิ่มเติม
ขอมูลดานแพลงกตอน ทําใหสามารถสรางเปนเครือขายแพลงกตอน เปน
การเรียนรูผานเวปไซด จะทําใหนักเรียนสนใจและกระตุนใหนักเรียนมี
การศึกษาแพลงกตอนมากข้ึน ซ่ึงหนาแรกของ  web blog จะมีลักษณะ
ดังภาพดานลาง 

เครือขายแพลงกตอน ครูดาว

 
 
4.  สรุปผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. ดานคุณภาพน้ํา (ปจจัยทางสิ่งแวดลอม) 

จากการสํารวจคุณภาพน้ําของทั้ง 2 บริเวณไมมีความ
แตกตางกันมาก และคาของคุณภาพน้ําจัดอยูตามเกณฑมาตรฐานตาม
ขอมูลของกรมควบคุมมลภาวะ แตจะมีความแตกตางกันที่เห็นเดนชัด คือ 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO.) และปริมาณของแอมโมเนีย ซ่ึง
จากขอมูลจะเห็นวาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO.) ของบริเวณ

ทายายทิมมีปริมาณมากกวาทาลาง น่ันอาจจะมีสาเหตุมาจาก
บริเวณทายายทิมมีคลื่นลมแรง กระแสน้ําแรงและรวมทั้งนํ้า
ทะเลในบริเวณที่เก็บตัวอยางน้ําคอนขางตื้นกวาบริเวณทาลาง 
ซ่ึงอาจสงผลใหออกซิเจนในอากาศละลายลงสูนํ้าทะเลไดดีกวา
บริเวณทาลาง สวนปริมาณแอมโมเนียบริเวณทาลางเปนแหลง
นํ้าที่อยูใกลกับแหลงชุมชนมีประชาชนอาศัยอยูมาก ซ่ึงจะมีการ
ปลอยส่ิงปฏิกูลลงในทะเลมากกวาซึ่งจะสงผลใหมีแอมโมเนียใน
นํ้าทะเลมากตามไปดวย สวนบริเวณทายายทิมเปนบริเวณที่อยู
หางไกลจากแหลงชุมชนปริมาณของแอมโมเนียจึงมีนอยตามไป
ดวย 
2. ความหลากหลายและความหนาแนนของแพลงกตอนพืช 

จากขอมูลเห็นวาแพลงกตอนพืชของทั้ง 2 บริเวณมี
ความหลากหลายทางชีวภาพมาก โดยสามารถพบแพลงกตอน
พืชทั้งหมด 20 ชนิด ซ่ึงบริเวณที่พบไดมากก็คือทายายทิม โดย
พบเฉลี่ย 10 ชนิด สวนทาลางพบเฉลี่ย 8 ชนิด โดยแพลงกตอน
พืชที่สามารถพบไดในทุกวันทั้งสองทาที่สํารวจคือ Pleurosigma 
sp./ 
Gyrosigma sp. สวนแพลงกตอนพืชที่พบไดมากที่สุดคือ 
Nitzschia sp. รองลงมาคือ Achnanthes sp., 

Protoperidinium sp.,Navicular sp. ,Oscillatoria sp.และ 

Rhizosolinia sp. ตามลําดับ 
สวนกลุมแพลงกตอนพืชที่ทําใหเกิดปรากฎการณนํ้า

ทะเลเปลี่ยนสี คือ Chaetoceros sp. , Noctiluca scintilans , 
Protoperidinium sp. ซ่ึง Chaetoceros sp. และ  Noctiluca 
scintilans  พบบริเวณทาลางในวันที่ 8,10,12 เมษายน 2553 
และพบบริเวณทายายทิมเพียงวันเดียวคือวันที่ 14 เมษายน 
2553 สวน Protoperidinium sp. พบในบริเวณทายายทิมใน
วันที่ 8 และ 10 เมษายน 2553 จึงมาพบในบริเวณทาลางใน
วันที่ 14 เมษายน 2553 เปนไปไดวา Protoperidinium sp. อาจ
มีการเคลื่อนที่จากทายายทิมมายังทาลางจึงทําใหพบแพลงก
ตอนทั้ง 3 ชนิด ในบริเวณทายายทิมกอนแลวจึงพบที่บริเวณทา
ลาง 
 
 5.  ขอเสนอแนะ  

ควรจะมีการสํารวจทิศทางกระแสน้ําในบริเวณเกาะสี
ชังเพื่อจะไดเปนขอมูลในการเคลื่อนที่ของแพลงกตอนพืช 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยน้ีสําเร็จผานพนไปไดก็เน่ืองจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว . ) ที่ ได ใหทุนในการวิ จัย , 
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ที่ใหความ
อนุเคราะหในการทําวิจัย ,คุณสมภพ รุงสุภา นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ให
ความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และชวยเปดโลกแหงการวิจัยให
กวางมากขึ้น ,คณะนักวิจัยพี่ทุกทานที่คอยชวยเหลือดูแล
ประสานงานในดานตาง ๆ และไดกรุณาใหคําปรึกษาในดานการ
ทดลองและการทําวิ จัย , ผู เขารวมวิ จัย  ที่ ได ใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือในการทําการวิจัย ,โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  ที่ให
โอกาสมาทําวิจัย  
 

Ceratium furca Noctiluca 
scintilans 

Protoperidinium 
sp. 

วันที่ 
ท า
ลาง 

ทายาย
ทิม 

ท า
ลาง 

ท า ย าย
ทิม 

ทาลาง ทายาย
ทิม 

8เม.ย.53 0.50 0.03 0.15 0.3 * 0.03 
10เม.ย.53 0.06 * 0.6 * * 0.05 
12เม.ย.53 0.05 * 0.5 * * * 
14เม.ย.53 * * * * 3.20 * 



 
 
เอกสารอางอิง 
[1] ลัดดา  วงศ รัตน ,  แพลงกตอนพืช  (Phytoplankton).                      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน. กรุงเทพฯ.  
(2539)  

[2] ลัดดา วงศรัตน โสภณา บุญญาภิวัฒน, คูมือวิธีการเก็บและวิเคราะห
แพลงกตอน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
กรุงเทพฯ.(2546) 

[3] อัฉราภรณ เปยมสมูรณ ชลธยา ทรงรูป อิชญิกา ศิวายพราหมณ 
เพ็ญไพลิน อุดมรัตน นิรุชา มงคลแสงสุรีย วิชญา  กันบัว 
และพิวัส สุขณียุทธ,การเปลี่ยนแปลงองคประกอบและ
ความชุกชุมของแพลงกตอนพืชที่อาจกอใหเกิดอันตราย
บริเวณชายฝง จังหวัดสมุทสาคร-สมุทรสงคราม.โรงพิมพ 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.กรุงเทพฯ 
(2552) 

[4] อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ ชลธยา ทรงรูป และชวงศ     ตมิศานนท,
รายงานการวิจัยสาหรายหนาดินขนาดเล็กในปาชายเลน 
และระบบนิเวศ.โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากดั. (2545)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


